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Vägglusfamiljen (Cimicidae), dess fylo- 
geni, systematik, ekologi och ut- 

bredning. 

Af 

O. M. Reuter. 

Den med hänsyn till sina lefnadsvanor halft parasitiska 

skinnbaggsfamilj, om hvilken det i nedanstående lilla uppsats 

är fråga, är, ehuru till densamma hör den allmännast bekanta 

representanten för skinnbaggarna, vår vanliga vägglus, Czimex 

lectularius I,.., likväl ganska föga känd af entomologerna. I 

Riksmusei svenska hemiptersamling finnas endast två arter 

däraf, den ena af dem tagen blott på ett enda ställe i Sve- 

rige, ehuru med all sannolikhet sex a sju arter torde till- 

höra Skandinaviens fauna. Orsaken därtill, att hithörande 

arter med undantag af den vanliga vägglusen, saknas i så 

många insektsamlingar både i och utom Skandinavien, är 

utan tvifvel den, att resp. samlares uppmärksamhet icke blif- 

vit tillbörligen riktad på de värddjur, hos hvilka de olika 
arterna förekomma. Ändamålet med föreliggande uppsats är 
på samma gång att i någon mån afhjälpa denna brist och 
därjämte framlägga några hypoteser om denna insektfamiljs 

fylogeni och spridning. 
Skinnbaggsfamiljen Czmzicidae eller Clinocoridae, såsom 

den af en del nyare författare (t. ex. KIRKALDY, JORDAN och 
ROTHSCHILD) kallats," är i mer än ett hänseende af intresse. 

t Beträffande dess benämning må hänvisas till min afhandling »Neue 

Beitr. Phyl. Syst. der Miriden>, p. 2 (Acta Soc. Scient. Fenn., XXXKVIL, 

1910) och till HorvåTH's »Nomenclature des familles des Hémiptéeres», p. 

17 (Ann. Mus. Nat. Hung., IX, 1911). 

Entomol. Tidskr. Årg. FA: KI (IOF). I 
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Redan hithörande arters plats i systemet mellan de fritt efter 

rof jagande Anthocoriderna och de rent epizoiskt parasi- 
tiska Polycteniderna och den intermediära ställning mellan 
dessa båda, som åtminstone de flesta af dem synas intaga 

äfven i ekologiskt afseende, gör dem anmärkningsvärda. Ett 

särskildt personligt intresse erbjuda de oss därigenom, att, 

såsom redan ofvan nämndes, den mest bekanta arten af 

Hemiptererna, den oangenäma och hygieniskt farliga, i män- 

niskans boningar vanliga vägglusen tillhör denna lilla familj, 

äfvensom därigenom, att de flesta djur, som angripas af Ci- 
miciderna, lefva i människans närhet. Frågan om det förhål- 
lande, i hvilket resp. värddjur möjligen stå till hvarandra 

beträffande utbredningen och spridningen af de på dem lef- 

vande vägglusarterna, är ännu oafgjord. Intressant är vidare 

det förhållandet, att hittills endast helt få (18 beskrifna och 
I. obeskrifven) till familjen Cämzicidae hörande arter äro be- 

kanta, men att olika arter af denna familj likväl förekomma 

på långt från hvarandra skilda delar af jordklotet. Sådana 
små, men vidt utbredda familjer äga antagligen en mycket 

hög geologisk ålder (t. ex. Ochteridae, Velocipedidae, Acan- 
thiadae, Leptopodidae, Dipsocoridae) eller äro i motsats härtill 

af jämförelsevis recent ursprung. Huru det i detta afseende 

förhåller sig med Cimiciderna är likaledes en fråga, som icke 
blifvit diskuterad. Anmärkningsvärdt är slutligen, att af de 18 

beskrifna arterna icke mindre än hälften (d. v. s. 9) först un- 

der de par sista åren blifvit bekantgjorda. Mycket antagligt 

är därför, att ännu många arter skola upptäckas, om meto- 
diska efterforskningar anställas, hvilket ju hittills icke ägt 
rum. Fastmer hafva de flesta bland de tillsvidare beskrifna 

arterna anträffats af en ren tillfällighet. I själfva verket torde 
redan en ny vägelusart blifvit upptäckt i södra Finland, efter 

det jag vid Societas' pro Fauna et Flora Fennica majmöte 

1911 uppmanade landets unga entomologer att ägna sin upp- 

märksamhet åt vägglöss, som uppträda utom människans bo- 
ningar. Det torde därför på ofvan angifna skäl icke vara 
ur vägen att ytterligare erinra om de ställen, där ifrågava- 

rande arter böra eftersökas. Måhända har en eller annan af. 

de Cimicider, hvilka i allmänhet gå och gälla för stora säll- 
syntheter, anträffats af mången jägare, forstman eller landt- 
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hushållare, ehuru denne icke förstått, att de kunde äga något 

värde för de zoologiska samlingarna. 

Den ofvan omnämnda intermediära ställning i det mo- 
derna systemet, som Cimiciderna intaga mellan Anthocorider 

och Polyctenider, synes väl grundad. Den mycket nära för- 

vantskapen med Anthocoriderna har redan flerfaldiga gånger 

blifvit framhållen och det synes mig, att Cimiciderna tvifvels- 

utan utvecklat sig från någon till denna familj hörande art 
eller åtminstone från med samma familj gemensamma förfä- 
der. Såsom bekant, lefva Anthocoriderna delvis af vegeta- 

biliska safter, men jaga äfven smärre insekter, isynnerhet 

bladlöss, och utsuga dem. Undantagsvis anfalla de dock äf- 

ven varmblodiga djur och genomborra med sitt rostrum de- 

ras hud, särskildt om denna är fuktig. Detta har ofta iakt- 

tagits beträffande arterna af släktet Åznihocoris, hvilka t. o. m. 
stundom angripit människor. Af alldeles speciellt intresse är 
den äfven hos oss funna Lyctocoris campestris F. (domesticus 

SCHILL). Såsom det af FABRICIUS gifna namnet angifver, är 
denna art funnen ute på fria fältet, hvarest den anträffas bl. a. 

under sädesstackar. Med halmen har den antagligen blifvit 

införd såväl i stall som fähus och här lämnat sin vegetabi- 
liska föda och blifvit blodsugare, antastande hästar och kor 

(Monogr. Anthoc. p. 8). Likaledes anträffas den någon gång 

i de vid takåsarna fästa svalbona och ett och annat exem- 

plar har t. o. m., troligen någon gång hemburet antingen från 
öppna fältet eller från boskapsstallen af människan själf, fun- 
nit väg till hennes boningar, hvarest arten i så fall uppträder 

på samma sätt som den vanliga vägglusen.! Sägnerna om 

bevingade vägglöss äro antagligen att hänföra just till denna 

art.” I Amerika har den en gång blifvit anträffad på mexi- 

1 En liknande utveckling till varmblodsugare har i Wictoria-området 

i Brittiska Ostafrika den tvpiskt af vegetabiliska safter lefvande 7rigono- 
tylus brevipes JAK. genomgått. Denna art antastar här hufvudsakligen de 

åkerbrukande negrerna. Detsamma är förhållandet med en annan liten 

Mirid, Haematocapsus bipunctatus Porr. i Nigerflodområdet i Västafrika 

(MARSHALL i bref till PoPPIus). 
2 Min tro är, att sådana lika litet förekomma som t. ex. långvingade 

honor af familjen Microphysidae. Brachypterismen har nämligen hos dessa 

insekter antagligen blifvit karakteristisk och typisk. De »bevingade vägg- 
löss», som profanum vulgus någon gång trott sig se, äro icke sällan af 
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kanska fågelhudar (CHAMPION, Biol. Centr. Amer. Rh. Het., 
II, p. 307). Om Aunzthocoris-arterna, såsom ofvan sagts, en- 

dast alldeles tillfälligtvis suga varmblodiga djurs blod, så har 

denna näring för Lyctocoris campestris redan blifvit så godt 

som typisk, ehuruväl denna art ännu, såsom nämnts, nå- 

gon gång anträffas ute i det fria. Det synes icke alldeles 

omöjligt, att Cimiciderna utbildat sig från till Lyctocoris när- 
stående former, hvarpå en viss egendomlighet i färg och ha- 

bitus äfvensom de två sista fina antennlederna tyckas tyda. 
Dylika arter hafva på samma sätt som nu Lyctocoris campest- 

775 möjligen af den primitiva nomadiserande människan hem- 

släpats från fältet med den halm, som sannolikt äfven redan 

då mångenstädes utgjorde takbetäckningen till hennes boskaps- 

skjul, och hvilken lämnade godt fäste för svalornas bon och 
för läderlapparna under deras hvila om dagen. På dessa djur 

öfvergingo småningom Anthocoriderna och transformerades 

slutligen, sedan de apterat sig för det nya lefnadssättet så- 
som varmblodsugare, till Cimicider. 

JORDAN och ROTHSCHILD hafva i en nyligen af dem 
publicerad uppsats i Novitates Zoologicae XIX, 1912, p. 352, 

indelat familjen Cimzcidae, eller såsom de kallat den Clino- 
coridae, 1 tre underfamiljer: Clinocorinae, enligt min uppfatt- 

ning bättre benämnd Czmicinae, Cacodminae och Haematost- 

phoninae, de två sistnämnda representerade endast af extra- 

europeiska arter. Dessa underfamiljer skiljas från hvarandra 
genom rostri längd, bröstets bildning, strukturen af de borst, 

som kanta thorax” sidor, äfvensom genom bildningen af ha- 

nens åttonde abdominalsegment. Svårt är, med den känne- 

dom vi för närvarande äga om såväl Cimiciderna som An- 
thocoriderna, att med bestämdhet afgöra, hvilken af de of- 

vanstående underfamiljerna är den ursprungligaste. Det för- 

tjänar dock framhållas, att ett släkte af underfamiljen Cimz- 

cinae, Oeciacus, i likhet med hvad äfven är fallet med Lycto- 

coris campestris, uppehåller sig i svalbon äfvensom att ensamt 

denna underfamilj för närvarande är representerad i de pale- 

besynnerligaste slag. En sådan bevingad vägglus, som en gång lämnades 

mig till undersökning, befanns sålunda vara ett exemplar af den med 

korta vingstumpar försedda honan af en mätarefjäril, Cheimatobia bru- 
mata. 
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och nearktiska regionerna, i hvilka de flesta af släktet Lycto- 

coris” arter äro hemma. Därjämte bör ihågkommas, att re- 

dan inom Anthocorid-divisionen ALyctocoraria finnas släkten 

(Lasiochilus REUT., Lasiocolpus REUT.), hvilkas thorakalsidor 

likasom hos Cömzcinae äro försedda med bakåt riktade borst 
eller hår — en företeelse, som i allmänhet är sällsynt bland 

skinnbaggarna — och slutligen att, likasom hos Anthocori- 

derna i allmänhet, hanens genitalsegment också hos under- 

familjen Czmzcinae äro osymmetriska, med genitalöppningen 

belägen på vänstra sidan. Många omständigheter synas så- 
lunda antyda, att närmast nämnda underfamilj vore att här- 

leda från Anthocoriderna och särskildt från divisionen Lycto- 
coraria. Däremot förefaller det, såsom om underfamiljen Ca- 

codminae vore ännu mera specialiserad. Sidoborsten eller 

håren på prothorax äro här rakt utstående, hanens genital- 

segment symmetriska, och man kan hos släktena ÅAp/rania 

JORD. & ROTSCH. och Loxaspis ROTSCH. följa uppkomsten 

af s. k. falska ledgångar på tibierna, en karaktär, som åter- 
finnes hos rena parasiter, sådana som de, likasom åtminstone 

Loxaspis-arterna, på läderlappar parasiterande arterna af fa- 

miljen Polyctenidae.! Antagligt är därför, att sistnämnda fa- 

miljs arter närmast hafva utbildat sig ur underfamiljen Cacod- 
minae. 

Efter dessa allmänna betraktelser må här lämnas en kort 
öfversikt öfver de till familjen Cimicidae hörande arterna, 

hvarvid jag särskildt skall något utförligare uppehålla mig vid 
dem, som förekomma inom den palearktiska regionen och 

hvilka med mer eller mindre sannolikhet kunna anträffas äfven 

inom Skandinavien. 
Den första af de tre underfamiljerna, Cimnmicidae, karakteri- 

seras genom sitt merendels mellan framhöfterna räckande 

rostrum, genom strukturen af metasternum, som i spetsen är 

rundadt aftrubbadt, genom sina från hvarandra väl åtskilda 

bakhöfter, genom den tillspetsade skutellen, hvars behåring 
liknar den på pronotum och elytra, äfvensom genom hanens 

osymmetriska åttonde abdominalsegment. De bakåt böjda 
borsten äro, såsom JORDAN och ROTHSCHILD iakttagit, i hela 

1 Dylika falska ledgångar karakterisera äfven de på läderlappar parasi- 

tiska arterna af dipterfamiljen Nycteribiidae. 
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sin främre konvexa kant fintandade. Den omfattar trenne 

släkten, hvaraf ett hittills obeskrifvet (typ: C. valdivianus 

PHIL.). De två första äro företrädda inom den palearktiska 

regionen och äfven funna i Sverige, det ena, Oeciacus STÅL, 

utmärkt genom sina långa silkeshår, genom pronoti framrand, 

som är blott svagt urringad eller nästan rak i midten och 

blott vid sidorna framdragen samt genom sina antenner, hvilkas 

sista leder icke äro mycket tunnare än de föregående, lefver 

hufvudsakligen hos svalor och andra fåglar, som kommit i 

beröring med dem. Det andra, Cimex L., karakteriseras ge- 
nom sin korta behåring, hvilken är längre endast i kanterna 
af pronotum och elytra, de kapillärt fina sista antennlederna 

och den urbuktade framranden af pronotum. Dess arter äro 

större än de af föregående släkte och anträffas i läderlap- 
parnas samt i åtskilliga andra djurs bon, en art äfven all- 

mänt i människans boningar. Ofvan har redan framhållits, 

huru öfvergången från af vegetabiliska safter lefvande insek- 

ter till blodsugande sådana just hos svalor och läderlappar 

lättast kan tänkas hafva act rum. bBetrattanderdetieredjet 
nya släktet skola längre fram några upplysningar lämnas. 

Här må blott nämnas, att utvecklingen synes hafva gått i 

riktning af pronoti sidors utplattning och utvidgning samt af 

elytras förkortning, i det deras bakkant från afrundad små- 
ningom blifvit rät och slutligen urbuktad. Pronoti framkant 

har härjämte blifvit allt starkare urringad och behåringen allt 

kortare. 

Af släktet Oeciacus äro hittills kända två arter, den ena, 

Oe. vicarius HORV. (Ann. Mus. Nat. Hung X., 1912, p- 201), 

tillhörande Nordamerika och funnen i bon af vanliga svalor 

samt purpursvalan, Progne purpurea, den andra, Oe. hirundi- 

225 JEN., 1839, Europa. D:r POPPIUS har i Lena-flodområdet 

i ett bo af Hirundo riparia funnit en Oeciacus-larv, men på 

grund af att exemplaret blifvit skadadt är det omöjligt att 

afgöra, hvilken art det tillhör. 

Oeciacus hirundinis JEN. upptäcktes först i England i bon 
af Hirundo urbica och beskrefs i Ann. Mag. Nat. Hist., III, 

1830, pP-i243. Sedermera hat den blifvit amntrattadirenaEstos 

del af Europa, på många ställen i betydande antal såväl hos 
denna art som, enligt skriftligt meddelande från HORVATH, 
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äfven hos 7. rustica. Artens utbredning har emellertid mån- 

genstädes varit svår att utreda på grund af den allmänna 
folktron, att ett svalbo bringar lycka åt det hus, vid hvilket 
det är fäst, hvarför dylika svalbon blifva svåra att erhålla 

och undersöka. Men där en undersökning företagits, hafva 

de ofvannämnda vägglössen ofta anträffats i enorm mängd. 
Sålunda har MUZIK enligt benäget meddelad uppgift i Böh- 

men i medlet af september, då svalorna begåfvo sig mot sö- 
der, anträffat bon af Häirundo urbica fullbesatta med Oe. 

hirundinis, af hvilka han i mer än ett bo räknat ända till 200 

imagines och larver, och i enskilda svalbon i Tyrolen har 

JUSSEL (42. Jahresber. Vorarlberg. Mus. Ver. 1904, p. 23) räk- 

nat omkring 70 åa 90 vägglöss. Själffallet är, att svalorna 

under sådana förhållanden måste lida betydligt af vägglös- 
sens angrepp. SCHUMACHER har äfven meddelat mig, att 

han anträffat en nyss flygfärdig svala, hvilken var fullkom- 

ligt kraftlös och knappt förmådde lyfta vingarna, under hvilka 

han vid närmare undersökning fann talrika fastsugna vägg- 

löss." Sydligast är den funnen i Italien i bon af AH. urbica, 
hvarifrån den blifvit beskrifven af RONDANI såsom C" nidu- 
dgsasn Bull Accad. degli ”Aspir. nat. 1842, p. 98, och af- 
budadfaft COSTA. 1 Addit. Cent Cim. Regn: Neap., 1860, t. 
I, f. 2, och nordligast hos samma svalart i Finland. Här har 

den redan för flera decennier sedan blifvit tagen i Österbot- 

ten af WASASTJERNA, och nyligen åter på Tvärminne Zoo- 

logiska station af prof. LEVANDER och D:r LUTHER. I svenska 

Riksmusei samlingar stå exemplar från Södermanland funna 
af MEVES; det är mig dock icke bekant, hos hvilken svalart 

detta fynd blifvit gjort. 
Egendomligt är, att Oe. /rundinis blifvit ertappad äfven 

hos en svalart, strandsvalan /(Z. r7zparia), hvilken dock till 

sitt lefnadssätt afviker icke blott ifrån de öfriga svalornas 

utan från alla ofvannämnda djurs, hos hvilka vägglöss blifvit 

1 I detta fall är det dock icke alldeles säkert, att vägglössen tillhörde 
Oe. hirundinis, då iakttagelsen gjordes, förrän SCHUMACHER ägnat sig åt 
skinnbaggarnas studium. Det tyckes nämligen, såsom äfven C. lectularius 

någon gång angrepe svalor, åtminstone hafva de exemplar, som FIEBER 
erhållit under namn af C. Airundinis, tillhört nämnda art (Eur. Hem., 

P- 135). 



8 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

funna. Såsom bekant häckar nämligen nämnda svalart i 

djupa nischer, som hon utgräfver i floders och bäckars strand- 

bäddar. Här har DUBOIS (Cat. Hém: Somme, p. 33 1 Mém. 

Soc. Linn. Nord France, VII, 1886—1888) funnit Oe. hirun- 

dinis vara tämligen allmän i St.-Valéry-sur-Somme i Frankrike. 

MONTANDON har i bref meddelat mig, att han anträffat samma 

vägglus i riklig mängd i de bon, som i Dobrudja (Coess) 

utgräfts i Donaus strandbädd af en grå, honom till arten 

obekant svala, troligen just Hirundo riparia. 

Förekomsten af Oe. /ärundinis äfven hos strandsvalan, 

med dess så afvikande lefnadssätt, kunde gifva anledning till 

åtskilliga spekulationer beträffande tiden för denna vägglus- 
arts första uppträdande. Det förefaller dock föga troligt, att 

den funnits till redan före de särskilda svalarternas differen- 
tiering, utan måste dess förekomst hos dem kunna förklaras 

på något annat sätt. Vida begripligare blifva fynden af Oe. 

htrundinis i åtskilliga andra fåglars bon, hvilka icke sällan 
befinna sig i närmaste närhet till svalornas. Så t. ex. i bon 

af tornsvalan /Cypselus apus), hvilkens lefnadssätt ju i mångt 

och mycket öfverensstämmer med det, som karakteriserar 

Hirundo urbica.? REIBER (»Note sur la Zoologie de la Cathéd- 
rale de Strasbourg.> — Bull. Soc. d'Hist. Nat. Colmar, 

1881—1882) uppger, att tornsvalans bon i nämnda katedral 

äro formligen tapetserade :med exemplar af denna vägglus, 
hvilken understundom förorsakar de ännu unga fåglarnas död. 

Däremot skall den enligt nämnda författare aldrig besvära de 

vägg i vägg med dessa fåglar boende tornväktarna. I sin 

»Cat. Fém. Hét. de I'Alsace-Lorraine» (Bull: Soc: d'ERStYNat 
Colmar, 1876) synas REIBER och PUTON vara tveksamma om, 

huruvida icke den hos Cypselus funna arten möjligen vore 
skild från den typiska Oe. hirundinis. Det kan därför för- 

tjäna att framhållas, att några skiljaktigheter från denna art 
icke kunnat iakttagas hos de exemplar REIBER haft vänlig- 

heten tillsända mig. Också i ett kyrktorn i Burgdorfi Schweiz 

! Här må i förbigående anföras, att den i tropikernas människobo- 

ningar vidt utbredda Cimex hemipterus F.i Indien blifvit funnen äfven 
hos Cypselus apus. Ofverflyttningen har väl, beroende på bostadens be- 
skaffenhet, ägt rum direkt till denna fågel eller möjligen ock förmedlats af 

någon Hirundo-art. 
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har enligt FREY—GESSNER (Mitt. Schweiz. Ent. Ges. I, N:r 
7, 1864, Pp. 234) MEYER—DÖR 1840 funnit en vägglus af 

mindre storlek och med smalare bakkropp än C" lectularius 
och hvilken enligt all sannolikhet äfven är Oe. hirundinis. 

Förutom hos Cypselus har denna vägglus enligt medde- 

lande i bref af HORVATH äfvenledes blifvit funnen i bon af 

den vanliga hussparfven, Passer domesticus. En känd sak är 

ju, att denna fågel ofta bygger tätt intill hussvalan och till 

och med då och då annekterar denna arts bon. 
Slutligen har Oe. /irundinis enligt mig meddelad upp- 

gift af MONTANDON blifvit af honom anträffad äfven i ett 

bo, hvilket att döma efter där kvarblifna dun tillhört nå- 

gon liten uggleart. Boet utgjordes af en vertikal urhålkning 

i strandbrädden af Donau på samma ort som de ofvan om- 

talade af samme entomolog iakttagna svalbona, och vägglusen 

har troligen öfverförts med de dödade svalor den lilla natt- 

roffågeln bringat till föda åt sina ungar. Huruvida den an- 

gripit äfven dessa är okändt. 

Af det ofvanstående framgår, att Oe. kirundinis, likasom 
fallet tyckes vara äfven med andra Cimicider, lätt apterar sig 

efter lefnadsförhållandena hos nya värdar. Den förekommer 

också i motsats till REIBER's ofvannämnda antagande i maån- 

niskans boningar. EVERSMANN beskrifver nämligen en art 

under namnet AÅvrcanthia ciliata (Bull. Imp. Soc. Nat. Mosc., 

1841, p. 359, t. VI, f. 6) och hans beskrifning stämmer så väl 

in på Oe. hirundinis, att knappt något tvifvel kan uppstå om 
nämnda arts identitet med denna. Dock vet han intet att 

förtälja om dess förekomst hos svalor, utan uppger blott att 
den anträffats i flera hus i Kasan, i hvilka den uppträder 

mera enstaka än den vanliga vägglusen. Likasom denna an- 
griper den där äfven människan och dess styng äro smärt- 

sammare samt framkalla stora och långvariga tumörer.” 
Oeciacus hirundinis, hvilkens värdar, såsom nämnts, ty- 

1 Sådana långsträckta exemplar af Oe. hirundinis funna i Baden om- 

talas äfven i ett bref af d:r GULDE, som anser denna form bero därpå, att 
djuren nyss sugit sig fulla med blod. I alla öfriga afseenden öfverens- 

stämma de med typiska exemplar. 
2 Äfven den närstående, likaså hos svalor lefvande arten i Norra 

Amerika, Oe. vicarius Horv., uppgifves af KELLoGG (American Insects, 

1905, p. 206) attackera barnen i folkskolorna i Minnesota. 
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piskt utgöras af svalor, erbjuder framför andra arter ett sär- 

skildt intresse därigenom, att dessa värddjur under den kalla 

årstiden flytta till varmare länder. Omöjligt är icke, att en 
eller annan vägglus följer med på färden, gömd i värddju- 

rets fjädrar och fastsugen vid dess kropp. Såsom ofvan nämnts 
har bl. a. SCHUMACHER funnit vägglöss på detta sätt fästa 

vid flygfärdiga svalor. Direkta observationer ådagalägga dock, 

att åtminstone flertalet kvarblifver i det af svalorna öfver- 

Siunanboct. Detvar i September MUZIK fann svalbon full- 

besatta med vägglöss, såväl imagines som nymfer, och JUS- 

SEL (1. c.) anträffade åter i början af april före svalornas an- 
komst ett svalbo med 91 vägglöss tillhörande olika utveck- 
lingsstadier, alla afmagrade och uthungrade. VWVägglössen ut- 

härda sålunda gömda i svalbona icke blott vinterkölden, utan 
äfven en många månader lång hunger. I juli fann sistnämnde 
författare larver och nymfer så fullsugna med svalornas blod, 

att deras rödgula färg öfvergått i svartbrun. 
Släktet Cimerx, som ofvan redan i korthet karakteriserats, 

kan indelas i två grupper, af hvilka den första har pronoti 
sidor alls icke eller blott smalt utplattade, med den utplat- 

tade kanten icke eller knappt bredare än ögats tvärdiameter 

och nästan öfverallt lika bred, den andra däremot dessa si- 

dor starkare utvidgade och tydligt bredare än ögat samt 

framåt småningom bredare. 

Till den förra gruppen höra tvenne inom den paleark- 
tiska regionen funna arter, nämligen C. pipistrelli JEN. och 

C. dissimilis HORV. 
C: pipistrelli: JEN (Amn: Mag Nat ofistStiirnesomp 

243) är, såsom namnet antyder, funnen tillsamman med en 

läderlapp, Vespertilio pipistrellus. Den utmärker sig därige- 

nom, att antennernas andra led är nästan kortare än den 

tredje, pronoti sidohår tydligt längre än ögats tvärdiameter 

och abdomens rygg hårig. Först upptäckt i England och 
senare där återfunnen på några få ställen, har den blifvit ta- 
gen äfven i Holland, Tyskland, Schweiz och Ryssland, men 

utgör fortfarande en stor sällsynthet i samlingarna, troligen 

emedan man icke eftersökt den på vederbörlig lokal. Äfven 

- Uppgif ten, att denna art anträffats äfven i Norra Amerika (J. C. 

HormMmeEs, U. S. Dept. agric. Div. Ent. Bull., XVIII, 1898, p- 97) beror på en 
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i Sverige är den möjligen tagen. I Vetenskapsakademiens 

Handlingar för 1789 (p. 76 ff.) ingår nämligen en föga beak- 

tad afhandling af SAM. ÖDMANN, hvari denne berättar, att 

en ofantlig mängd vägglöss blifvit funnen i augusti på en 
holme i Nämdö fjärd i en ihålig al, från hvilken kort förut 
22 läderlappar utjagats. Också under vingarna af dessa iakt- 

togos vägglössen. Enligt samme författare har Häradshöf- 

ding BLIX senare undersökt ett annat ihåligt träd, från hvil- 

ket han utdref 37 läderlappar. Då han med sin käpp under- 

sökte taket i deras boning, fann han käppens spets höljd af 

vägglöss. Då trädet fälldes jultiden, funnos däri likväl hvar- 

ken läderlappar eller vägglöss.! Det vore af stort intresse, 
att dylika ihåliga träd, som äro tillhåll för läderlappar, när- 
mare undersöktes. Med säkerhet kan nämligen ingalunda, 

såsom redan nämnts, påstås, att de ofvannämnda, år 1789 

funna vägglössen tillhört C. pipistrelli, då äfven vår vanliga 

vägglus, C. lectularius, förekommer i läderlappsbon och då i 

sådana nyligen i Finland upptäckts en ny art, C. vesper- 

Ztilionis POPP. 
(ERE R0SSins FFIORVA (Ann. Mus. NatsbElungaric:, VII, 

1910, p. 301) liknar mycket föregående art, men skiljer 

sig från denna därigenom, att andra antennleden är tydligt 

längre än den tredje, pronoti sidohår icke längre än ögats 

diameter och abdomens rygg glatt. Det enda hittills kända 

exemplaret är taget på en husvägg i Ungern och troligen 

tillfälligtvis nedfallet från något läderlappsbo vid takåsen. Föga 
antagligt är nämligen, att denna art parasiterar i människans 

boningsrum, emedan den, om så vore fallet, knappast hade 

anträffats i blott ett enstaka exemplar. 
Utom Europa finnas af denna grupp ännu två arter. 

förväxling med en annan därstädes på flera arter Cheiroptera ganska ut- 

bredd Czimex-art, C. pilosellus Horv. Likaså oriktig är uppgiften (ÖSHA- 

NIN, Verz. Pal. Hem., I, p. 610), att den blifvit funnen äfven i södra Afrika. 

De åsyftade exemplaren torde nämligen tillhöra C. /ectularius (HORVÅTH, 

Ann. Mus. Nat. Hung., VIII, 1910, p. 363). 
! I ett tillägg till Sam. ÖDMANN's afhandling berättar VON CARLSON 

om en grindstolpe, som, långt från bebyggda trakter, varit öfvertäckt med 

vägglöss. Tag tror dock, att jag icke misstager mig, då jag förmodar, att 

den ärade författaren här förväxlat vägglössen med larver till någondera af 

våra Gastrodes-arter. 
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Medan pronoti sidokanter hos C. foedus STÅL (Öfv. K. Sv. 
Vet.  Akad; Förh; XI, 1854; Pp. 237) redan äro. smaltnmed- 

tryckta, äro de hos den andra arten, C. hemipterus FABR. 

(Syst: Rhyng., 1803yp. 113512: £otundatuskSte NIE 

Soc. Ent: France (2); X, 1852; Pp. 540, = macrocephalus, ErEB) 

Eur: Flem.,- 1861; :p: p35)uicker allstdilateradefochtdenna 

senare art torde därför få betraktas såsom den ursprungli- 

gaste af släktet. Den förekommer allmänt i tropikerna i män- 
niskans boningar, men också den är då och då funnen på 
läderlappar, med hvilka den enligt min tro först öfverförts 

till de förra. Likaså är den icke sällsynt på höns och i höns- 

hus samt äfven funnen på den vanliga ringsvalan i Indien. 

Den andra gruppen af detta släkte innefattar en i våra 

dagar redan kosmopolitisk art, tre europeiska och två utom 

Europa funna arter. 

C': Tectulariuas. E. (Syst Nat: Xr L17 558, p- 440) deokvan. 

liga, för oss såsom spridare af sjukdomsfrön så farliga vägg- 

lusen eller skäktan, är för närvarande utbredd öfver största 

delen af jordklotet! och förekommer öfverallt i människans 

boningar, hållande sig dold i väggarnas och möblernas räm- 

nor, för att vid lägligt tillfälle, merendels nattetid, komma ut 
och suga vårt blod. Den karakteriseras genom den andra an- 

tennleden, som är kortare än den tredje, hvilken är nästan 

hälften längre än den fjärde, genom pronoti sidohår, hvilka 

icke äro längre än ögats tvärdiameter samt genom glatt rygg. 

I likhet med den ofvannämnda C. /hemipterus torde äfven 

denna art hafva i urminnes tid införts till människan genom 

jämförelsevis få. Säkert är dock, att den redan varit välbekant förde gamla 
grekerna och romarna. I 11:e århundradet väckte den uppmärksamhet i 

Strassburg och åtminstone i början på 1500-talet uppträdde den i England 

(TASCHENBERG i BREHM'S Tierleben). I Skåne var den ännu icke iakttagen 

1829 (FALLÉN, Hem. Svec., p. 141) och 1879 har det för mig uppgifvits, 

att den ännu icke funnit väg till Kökar i den åländska skärgården. Likaså 

var den ännu 1864 obekant i vissa delar af Sydamerika, t. ex. provinsen 

Maldivia” (PHILIPPI, Stett. Ent. Zeit, XXVIT 1865, p-04)5 
? Den spanske resanden AzaARRA har enligt PeErrY (se FLOR, Rhynch. 

Livl.,, I, p. 673) gjort den observationen, att vägglössen förekomma blott 

hos de i någon mån civiliserade, i boningar lefvande människorna och icke 

hos ännu nomadiserande stammar. 
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hypotes har redan förut blifvit uttalad af TASCHENBERG, som 
dock tror äfven andra varmblodiga djur vara skulden till im- 

porten af vägglössen. Till det antagandet, att läderlapparna 

ursprungligen tjänstgjort såsom spridare af vägglössen, ledes 

man på grund däraf, att flertalet vägglusarter synas stå i 

något förhållande till dessa djur. Äfven denna art förekom- 
mer t. o. m. ännu i dag i deras boningar. Sålunda hafva 

fullkomligt typiska exemplar blifvit funna enligt HORVATH 

(in litt.) på läderlappar i ett kyrktorn i Ungern. Också de 

exemplar, som vid Grahamstown i Sydafrika blifvit tagna på 

en läderlapp och af BOWHILL uppgifvits såsom C"- pipistrelli, 

hafva af honom blifvit bestämda såsom C. /Iectularius (HOR- 

MANERNeAnn. Vus Nat. iflang); MILPIgIoPpir363) Sedan 

fråga numera väckts om denna arts variabilitet och förekom- 

sten af andra, mycket närstående arter, skulle måhända en 

förnyad undersökning af dessa exemplar icke vara ur vägen. 

Enligt meddelande i bref af D:r GULDE och D:r HORVATH 
äga dessa vidare i sina samlingar exemplar tagna äfven i 

dufvornas bon. Också hönsen skola enligt HORVATH (Ann. 

NINSEENGR Fung, 2, 192, p. 255) lida af iderasangrepp. 

Redan NÖRDLINGER nämner 1855 (Die kleinen Feinde der 

Landwirtschaft), att väggarna i hönshusen mångenstädes äro 

brunfärgade genom förekomsten af vägglöss och SCHUMACHER 

har i bref uppgifvit, att dessa ännu i dag skola uppträda 

mycket talrikt i hönshusen i trakten kring Kagel i Preussen, 

från hvilka man där anser, att de öfvergå i boningshu- 

sen. I intetdera af dessa fall hafva vägglössen dock blifvit 
till arten undersökta och möjligt är, att de hänföra sig till 
C.: columbarius eller någon annan art lika väl som till C. 

lectularius. Det förtjänar därför att taga vara på i hönshus 

förekommande exemplar af släktet Cönex. 

Då denna art icke sällan uppträder äfven i nyss byggda 

hus, i hvilka ännu inga människor inflyttat, har prof. BRAUER 
förklarat detta åtminstone i Wien möjliggöras genom s. k. 
foresi medels flädermöss och råttor, vid hvilka vägglössen 

sugit sig fast för att åter, anlända till platsen, fälla sig ned. 

Uteslutet är dock ingalunda härvid, att denna foresi kunnat 
ske medels de arbetare, som varit sysselsatta med byggandet 

af de nya husen. Emellertid vittnar det ofvannämnda fyn- 
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det vid Grahamstown om denna arts foresi genom läderlap- 

par, och FORVATH (Ann: Mus: Nat Fung vVIREorepE 

363) har meddelat om ett annat fynd i Ungern på en äng, 

dit den troligen transporterats af någon gnagare. 

Ett ganska egendomligt fynd har blifvit gjort af d:r 

NICKERL i Böhmen, som därom tillskrifvit mig följande: »I 
medlet af augusti 1889 nedskakade jag nära Neuhätten en 

varm eftermiddag mellan 2 och 3 på dagen på en solig lokal 

från stammen af en omkring 50 år gammal ek en 9Q af C. 
lectularius, som ännu i dag befinner sig i min ägo. Mellan 

trädet och närmaste människoboning var ungefär I timmes 

väg.» Det ifrågavarande exemplaret har af d:r NICKERL 

vänligen tillsändts mig och noggrant undersökts af d:r POP- 
PIUS,! som icke funnit någon märkbar skillnad mellan det 

och den vanliga vägglusen, C. lectularius. Detta har sålunda 

antagligen blifvit hittransporteradt af någon fågel eller läder- 
lapp från någon människoboning eller ock krupit ut från nå- 
got läderlappsbo i den möjligen ihåliga eken. 

Likasom ofvan nämndes beträffande Öeciacus hirundinis 

känner man äfven om C. Jectularius, att den kan uthärda 

långvarig hunger. Sålunda har GÖTZE enligt FLOR (Rhynch. 

Livl., I, p. 674) sett vägglöss i obebodda rum uppehålla sig 

öfver 6 år i sängförhängen, där de blefvo tunna och hvita 

som papper utan att gå under. Äfven förmå de uthärda 

ganska stark köld. 

En i hög grad liknande art ar Ch dvespertulgonesmaoRbe 

(Medd.' Soc. F. et Fl Benn: XXXMII morron psO 

hvilken afviker från den vanliga vägglusen endast genom 
kortare antenner, kortare skutell och hemielytrernas något 
längre kommissur. Den är funnen i bon af Vespertilio mysta- 

cinus LEISL. i södra Tavastland. Artens upptäckare fil. mag. 

A. WEGELIUS skrifver därom till mig följande: »30—40 styc- 
ken af denna läderlappsart hade som boplats en hålighet 
mellan takbräderna, asfaltpappret och en skorsten. Här in- 

fångade jag under närmare en vecka 25— 30 stycken vägg- 

löss i olika utvecklingsstadier. På ett närbeläget dylikt ställe 
finnes en annan 2ystacinus-koloni och till denna togo de ofre- 

1! På grund af blindhet har jag icke själf kunnat verkställa undersök- 

ningen. 
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dade läderlapparna sin tillflykt med sådan säkerhet, att det 

förefaller, som om de vore vana att flytta från ett tillhåll till 

ett annat.» Anmärkas bör, att upptäckaren redan vid okulär 

besiktning tyckte sig kunna skilja dessa exemplar från sådana 

af C. lectularius, hvilka han fann i sängar i samma byggnad. 
Arten förekommer troligen äfven i Sverige och det vore af 
vikt att från läderlappsboningar erhålla mera material för att 

kunna afgöra dess artberättigande, som dragits i tvifvelsmål 

af bl. a. HORVATH, hvilken uppgifver, att C. lectularius skulle 

variera hvad de anförda karaktärerna beträffar, något som 
dock icke i märkbarare grad visat sig vara fallet hos oss. 

Då HORVATH anför, att C. Jlectularius förekommer äfven hos 

läderlappar och i hönshus, är det möjligt, att han i sina sam- 

lingar sammanblandat denna och föregående art, utan att så 
noga anteckna hvarje exemplars fyndort. Ett med säkerhet 

till C. vespertilionis hörande exemplar, som i England an- 

träffats fastsuget vid en läderlapp, har i dessa dagar tillsändts 

mjiokanmbaton Ni Cl ROTHSCHILD. 
Prof. LUNDSTRÖM har haft vänligheten att på min an- 

modan verkställa några mätningar på tvenne exemplar (SJ, £L) 
af C. wvespertilionis och likaså af C. Lectularius, hvilka hafva 

utfallit såsom följer. Vi beteckna nedan de förstnämnda med 

A och £, de sistnämnda med C och DO. Totalmåtten för 

dessa exemplar äro följande: 

Aslan SdrA4s nmam: Drede 2,3 mm. 

5 » 4,9 » » 250 » 

(GC » 5,6 » » 3 » 

9) » Ö,r » » 3,4 » 

I. Ögon: 

A längd 0,20 mm., bredd 0,4 mm. 

5 » 0,22 » » (OF » 

C » O,26 » » O,18 » 

VD) » 0,26 » » O,20 » 

2. Antennledernas längd:! 

1 Måtten hänföra sig till högra antennen. Motsvarande mått för 

vänstra antennen äro: 

ÅA I o,:6 mm., II 0,s4 mm., III 0,50 mm., IV 0,40 mm. 

BAI O,16 » II 0,52 » III 0,54 » IV 0,30 
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AI -0;r6 mm:s, dl! 0,48 mm. II 0:60 mm, TVCOs60moX 

BE O,16 » II 0,38 » III O,60 » IV O,32 » 

CI O,18 » II O,74 » III 0,78 » IV O,56 » 

2LIO0r8 nörrriIk076 Lon HIBS Ge VICE SER 

3. Bakersta benparet: 

A Lår! 1,, mm., skenben I,. mm., tars O0,, mm. , , , + 

JB » I,2 » » 1,4 » » O,4 > 

(i » 1,6 » » 205 » » O,6 » 

DD) » 157 » » 2 » » OS » 

4. Längden af skutellen och vingrudimentens kom- 
missur.” 

A Skutt. 0,40 mm., kommiss. 0,20 mm. 

IBA » O,44 » » O,30 » 

C » O,30 » » O,16 » 

D » O,50 » » O,40 » 

Prof. LUNDSTRÖM tillägger vidare, att benen hos C. wves- 
pertilionis äro i förhållande såväl till kroppslängden som an- 
tennerna litet kortare än hos C. lectularius. 

Ytterligare en art, hvilken tillsvidare blifvit funnen ute- 

slutande hos läderlapparna (arter af släktena Myotis, Ves- 
perugo, Nycticejus och Antrozous) är den nordamerikanska C. 
pulosellus HORV. (Ent.. Monthl. Mag. (2) XXLOIoRpP2); 
som äfvenledes mycket liknar C. /fectularius, men förutom 
andra smärre olikheter afviker genom tydligt längre behåring. 

Däremot är C. columbarius JEN. (1. c., 1839, Pp. 242), som 

är något mindre än vår vanliga vägglus och skiljer sig bl.a. 
genom olika antennbildning (andra och tredje leden lika långa, 
tredje '/3 längre än fjärde) åtminstone ännu icke funnen på 
dessa djur utan i stället på dufvor. Upptäckt i dufslag i 

England, har den senare blifvit funnen på liknande lokaler i 

Frankrike, Holland och Tyskland, från hvilket sistnämnda 

1! Måtten af femur omfatta zZcke trochanter, men väl Aela längden af 
själfva femur, som med sin öfre spets skjuter ett stycke upp på sidan af 
trochanter. 

? Dessa mått äro för B, C och OD icke fullt säkra, då de uppmätta 

individerna icke varit genomskinliga. 
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land enligt af herr SCHUMACHER benäget meddelad uppgift 
exemplar tagna i Berlin förvaras i därvarande K. Zool. Mu- 
seum, men den omständigheten, att exemplar ännu icke före- 

ligga från andra länder, beror utan tvifvel därpå, att den icke 
blifvit eftersökt på lämpliga lokaler eller att exemplaren icke 
blifvit tillvaratagna. I vissa trakter af Frankrike förekommer 
den i så stor mängd, att de unga dufvorna falla offer för 

dess bett (DUBOIS Cat. Hém. Somme, p. 33. — Mém. Soc. 

Linn: Nord France, VII, 1886—1888. AZAM, Prém. Liste. 

Hém. Basses-Alpes, 1893, p. 31). Liknande uppgifter hafva 

af herr SCHUMACHER meddelats mig ifrån Kagel i Preussen, 

hvarest ortsbefolkningen är af den åsikten, att vägglössen af 

dufvorna öfverföras i människoboningar, hvarför dufslag här 

aldrig sammanbyggas med dessa. Oafgjort är dock i detta 

fall, huruvida vägglössen tillhöra C. columbarius eler C. 
Zlectularius, då exemplaren ej blifvit närmare undersökta. 
Båda dessa arter torde nämligen förekomma hos dufvor (se 
ofvan). 

Förutom dufvorna förtjäna äfven våra tama höns att 
närmare undersökas med hänsyn till förekomsten af denna 

VaselstNATELIET” berattar i bull. Soc. Méd' Met Pratique 

1890, Pp. 99, att C. columbarius stundom i Frankrike till den 

grad oroar hönsen, att dessa öfvergifva sina reden och de i 

dem lagda äggen, hvilka äro tätt svartprickiga af vägglössens 

exkrementer. THEOBALD omtalar (The Parasitic Diseases of 

Poultry) att samma art äfven i England uppträder i hönshus, 

och POWER har meddelat DOUGLAS ett speciellt fall, då en 
af hans vänner funnit ett antal väggiöss i hönsbon (Ent. 

Monthl. Mag. (2) VIII, 1897, p. 159). Då de olika vägglus- 

arterna, såsom redan nämnts, ofta stå hvarandra synnerligen 

nära, är det icke omöjligt, att utom de ofvannämnda ännu 

någon art kunde anträffas i hönshusen. I Amerika har man 

i sådana funnit de också i människans boningar lefvande C. 

hemipterus F. och Haematosiphon inodorum (DUGES) (HOR- 
ve nn Mus: Nato Hung:, ><, 1012, pp. 259 och 262). 

Hittills har C. columbarius endast anträffats hos af män- 
niskan domesticerade fåglar och man kunde således möjligen 

tro, att dess differentiering ägt rum först efter klippdufvans 
domestikation, hvilket likväl förefaller föga antagligt. Det vore 

"Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 1 (1913). 2 
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därför af intresse att utröna, huruvida denna vägglus lefver 
äfven i de vilda dufvornas bon. 

Om den anträffas i hönshus äfven i sådana trakter, där 

inga dufvor hållas, så vore detta ett skäl för antagandet, att 

den till dessa öfverförts af en tredje djurart, t. ex. en läder- 

lapp, som i så fall varit dess ursprungliga värd. 

Ännu en art, C. peristerae ROTHSCH. (Ent. Monthl. Mag. 

(2) XXIII, 1912, p. 87), hvilken står den ofvannämnda myc- 
ket nära, är funnen i mängd i ett dufslag på Himalaya. 

Ofvan nämndes, att Czimex lectularius måhända öfverförts 

genom råttor till ännu icke bebodda hus. En art, C. zZmpro- 
visus REUT. (Wien. Ent. Zeit, 1882, p- 307), som afviker från 

denna bl. a. genom mindre storlek, pronoti sidohår tydligt 

längre än ögats bredd och hårig rygg på bakkroppen, har 

antagligen valt just gnagare till värddjur. Hittills är dess 

förekomst mycket litet känd. Typexemplaret är funnet under 

en sten i närheten af Wien (Schönbrunn). Redan TASCHEN- 
BERG omnämner i BREHM's Tierleben, att vägglöss förekomma 

äfven på olika arter åkermöss. Det förefaller mig äfvenledes 
mycket antagligt, att de vägglöss, hvilka GREDLER omtalar i 

sina »Rhynchota Tirolensia »(Verh. zool. bot. Ges. Wien, XX, 

1870, p. 79) och af hvilka prof. HINTERWALDNER samlat ett 

större antal med håf i det fria nära Bozen, icke tillhört C. 

lectularius utan just denna art. HORVATH uppgifver (Ann. 

Mus. Nat. Hung., VIII; 1910, p. 262), att den blifvit funnen 

äfven på Korfu, utan att han dock känner något närmare om 

dess förekomst där. I detta sammanhang må slutligen er- 

inras. därom, att redan KIRBY och SPENCE 1 sitt klassiska 

arbete »Introduction to Entomology», 7 uppl., p. 89, berätta, 

att kaninerna i England stundom äro i hög grad hemsökta 

af vägglöss. Ehuru J. W. DOUGLAS år 1898 (Ent. Monthl. 
Mag. (2) IX, ps. 138) erinrat om denna intressanta uppgift, 

hafva dock veterligen inga iakttagelser af nyare datum bragt 

ljus öfver frågan, om dessa vägglöss höra till någon af de på 
senare tid särskilda arterna eller möjligen bilda ett eget spe- 

cies.. Också i Skandinavien kunde det förtjäna att icke lämna 
gnagarna obeaktade, då det gäller att utröna dei detta land 
förekommande Czmnex-arterna. 

Till: det tredje släktet af underfamiljen Cimicinae, Ber- 
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Zilia n. gen., hör tillsvidare endast en i Sydamerika (Chili) 
funnen art, CC. valdivianrus PRIL (Stett> Ent: Zeit. XXVI, 

1865, p. 94), om hvilkens förekomst man icke känner annat, 

än att den är funnen under bark. Af arten, som tyckes 

saknas i de flesta muséer, har jag erhållit tvenne exemplar 

(en imago och en nymf, möjligen själfva typexemplaren) af 

prof. BERG i Buenos Aires och skall måhända på annat ställe 

gifva en med nutida fordringar öfverensstämmande utförlig 
beskrifning af densamma.! 

De till underfamiljen Czmicinae hörande arterna tyckas 

ännu föra endast ett halft paråsitiskt lefnadssätt, i det de 

hålla sig gömda 1 boningarnas springor och rämnor och blott 

då och då vid lägligt tillfälle komma ut för att suga sina 
värdars blod. Arterna af underfamiljen Cacodminae hafva 

redan blifvit rena parasiter, hvilka hufvudsakligen anträffas 
fastsugna vid värddjurets kropp. De afvika från föregående 

underfamilj genom de rakt utstående, blott i spetsen tandade 

borsten vid pronoti sidor, genom bildningen af det framåt 

afsmalnande metasternum, som är mycket längre än bredt, 
hanens nästan symmetriska åttonde abdominalsegment o. s. v. 

I alla kända fall hafva värddjuren utgjorts af läderlappar. 
Så har Cacodmus wvillosus STÅL (Öfv. K. Vet. Akad. Förh. 
XII, 1855, p. 38) nyligen blifvit funnen af d:r BRAUNS i Trans- 

vaal (Lichtenburg) på en WVespertilio capensis, som flugit in i 

hans rum och, enligt en anteckning på det enda exemplaret 

1! I Helsingfors” universitetsmuseum finnas följande representanter af 
familjen Cimicidae.: ÖOeciacus hirundinis (JEN.), Cimex hemipterus F. (från 

Amerika och Afrika), C. pipistrelli JEN., C. lectularius L., C. vespertilio- 

nis Porr., C. columbarius TJEN., C. peristerae (ROTSCH.), Bertilia valdi- 

viana (PHIL.), Cacodmus villosus STÅL och Haematosiphon inodorum 

(DuGEs). Här må meddelas en kort diagnos af det nya släktet Bertilia: 
Rostro medium coxarum anticarum attingente; antennis quam in Ci- 

mice distincte tenuioribus, articulis ultimis capillaribus; pronoto lateribus 

valde explanatis et sursum nonnihil reflexis, antrorsum rotundatis, parte 

explanata latitudine oculi magis quam duplo latiore, margine apicali pro- 

funde sinuato; corpore superne brevissime piloso; marginibus lateralibus 
pronoti et hemielytrorum: pilis brevissimis retrorsum vergentibus et ad- 
pressis munitis; hemielytris commissura sensim distincte divergentibus 

(vix fortuitu?), margine apicali aequaliter sinuato, angulis duobus apicali- 

bus acutis; metasterno apice rotundato-truncato; coxis posticis distan- 

tibus. 
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i Cambridge museum, troligen på nyssnämnda sätt dit 

transporterad, inne i husen (ROTHSCHILD in 'litt.),' C. igno- 
zus ROTSCH, (Ent. Monthl. Mag. (2) XXIII, 1912, pi 85) fast 
sugen vid en i sprit förvarad läderlapp från obekant hemort 

och; C.-zzadicus; JORD. et. ROTHSCE. (Novit: Zool more: 
pP- 353) på en läderlapp i Indien. Släktena Aphrania JORD. 
et: :ROTSCH.; (1 (C.IP4 355); och Loxaspis I NOTSCH-NBIETERE 

Research, I, 1911, p. 363) utmärka sig redan, såsom förut 

nämnts, genom karaktärer (de falska ledgångarna på de bakre 

tibierna hos Aphranza och på alla tibierna hos Loxaspis), 

hvilka hittills icke återfunnits hos andra än rent parasitiska 
insekter. Släktet Aphrania's ekologi är ännu okänd, men af 

Loxaspis är en art, L. mirandus ROTSCH. (l. c. p. 363) tagen 

tillsamman med en läderlapp, troligen Zaphozous hildegar- 

deae, och en annan, ännu obeskrifven art, enligt medde- 

lande i bref af HORVATH, i en af läderlappar bebodd grotta 

på Java. 
Underfamiljen Haematosiphoninae skiljer sig från de båda 

föregående underfamiljerna genom sitt längre rostrum, som 

når utöfver mittelhöfterna, sitt smala metasternum, sina näs- 

tan hopstående bakhöfter m. m. Den enda arten, Haemato- 

siphon inodorum (DUGES) 1892 (Naturaleza (2) II, p. 169) 
lefver i Centralamerika hufvudsakligen i hönshus, men äf- 

ven i människans boningar. Troligt är, att också den hit 

införts med någon läderlapp, ty hönsen kunna icke, så- 
som själfva importerade till Amerika, vara dess ursprungliga 

värdar. 

Såsom af det ofvanstående framgår, äro nämligen icke 

färre än II arter af de tillsvidare kända 19 Cimiciderna funna 

såsom parasiter eller halfparasiter hos eller på läderlappar. 

Detta, i förening med den omständigheten, att alla arter af 

den närstående och antagligen från Cimiciderna utgångna 
familjen Polpctenidae (se HORVATH, I” Congr. Int. d'Ent. 

II, Mém., Bruxelles, 1911, p, 249) äro parasiter på läderlap- 

par, tyckes tyda därpå, att dessa djur spelat och ännu spela 

en framstående roll såsom värdar för Cimiciderna. Antag- 

ligt är, att dessa ursprungligen lefvat i läderlapparnas (och 

1 Detta illafarna exemplar torde dock icke vara fullt säkert, utan möj- 

ligen tillhöra någon närstående art (ROTHSCHILD in litt.). 
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beträffande Öeczacus svalornas) bon och senare specialiserat 
sig i arter, hvilka öfvergått till någon annan djurart (C. /e- 

mipterus, C. lectularius, C. columbarius, C. peristerae och C. 

improvisus samt Haematosiphon) eller till människan (Oecia- 
cus hirundinis och Oe. wvicarius, Cimex hemipterus och C. 

lectularius, Cacodmus villosus och Haematosiphon). En del 
sådana arter (C. /hemipterus, C. lectularius samt Cacodmus 

villosus) träffas ju ännu i dag hos läderlappar. 

Af de ofvan anförda arterna äro, såsom nämnts, icke 

flera än två med säkerhet kända från Skandinavien. Men 

om lämpliga lokaler tillbörligen undersökas af våra insekt- 
samlare, är det, såsom i början af denna uppsats redan 

nämndes, troligt, att antalet af inom Skandinaviens område 

förekommande arter skall kunna uppbringas till sex å sju. 

I detta afseende förtjäna, såsom nämnt, att undersökas bon 

tillhöriga läderlappar, råttor och andra gnagare, kaninstall, 
dufslag, hönshus och slutligen ihåliga träd, i hvilka läder- 
lappar och fåglar, såsom dufvor och hackspettar, tagit sin 
bostad. Nämnas må, att prof. GENERALI enligt PICCAGLIA 
(AtEINSocT Nat. Modena (3) i, 1834, Rendic. p. 44) i Italien 

anträffat en ännu obestämd vägglusart i ett bo, tillhörande 
den gröna hackspetten /Gecinus viridis). Herr SCHUMACHER 

har i bref meddelat mig, att han i Preussen funnit vägglöss 

i starholkar, men också i detta fall har arten icke kunnat 

uppgifvas, enär fyndet gjordes vid en tid, då han ännu icke 

närmare kände dessa djur. Det torde därför vara af nöden 
att undersöka äfven dylika holkar. 

Ytterligare må nämnas, att jag från mer än ett håll bland 

finska allmogemän hört uppgifvas, att vägglöss anträffats i 

stockvirket af broar, som slagits öfver åar eller floder. Det 

förefaller troligt, att de i så fall härstamma från läderlappar, 

hvilka under dagarna fasthänga sig på undre sidan af dessa, 
men hvilken art de tillhöra, är icke heller bekant. 

Måhända skall en mera metodisk undersökning än den, 

som hittills ägt rum, ådagalägga, att arterna af denna familj 

hafva en vida allmännare utbredning g, än hvad man antagit. 



Tillägg till ”Ångermanländska fjärilar”. 

Af 

Einar Wahlgren. 

Till den förteckning öfver Härnösandstraktens fjärilar, 

som publicerades i denna tidskrifts förra årgång, är jag nui 
tillfälle att foga ytterligare en del arter, som kommit till min 

kännedom därigenom att gymnasisterna ANDOR LUNDSTRÖM 

och GUSTAF LINDSTRÖM tillsändt mig äfven sistförflutna 
sommars fjärilskörd till bestämning. En del fynd har äfven 

föreståndaren för Centralanstaltens för jordbruksförsök ento- 

mologiska afdelning, fil. kand. A. TULLGREN godhetsfullt 
meddelat mig. 

Nymphalidee. 

Pyrameis. atalanta LL. 1 ex. Säbrå !/9. — Arten upp- 
gifves i »Nordens fjärilar» vara utbredd »åtminstone upp till 

62». ADLERZ (Svenska fjärilar) angifver dess utbredning 
»åtminstone upp till Sundsvall». ZETTERSTEDTS (Insecta 

Lapponica) obestämda uppgift »in nemoribus Lapponie rarius» 

synes vara allt för osäker. Säkerligen är emellertid artens 

uppträdande i Norrland att betrakta såsom rent tillfälligt 

(jfr >»Fauna och Flora» 1912, s. 273). 
Vanessa urtice L. Uppgiften i »Ångermanländska fjä- 

rilar», att den i Härnösandstrakten uppträdande formen skulle 
tillhöra den nordliga rasen polaris STGR, kan jag numera ej 
vidhålla, sedan jag i södra Sverige träffat alldeles likadana 
individ. De med en skuggfläck mellan mellersta framkant- 
fläcken och bakkantfläcken försedda men i öfrigt som typ- 

formen färgade och tecknade individen torde vara att hänföra 

till £. nubilata RAYN. 
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Oeneis jutta HB. ' Träffad på en myr i Säbrå !?/9. 
Coenonympha tiphona isis THUNB. Äfven den mörka, röd- 

bruna formen träffad i Härnösandstrakten, vid Lugnvik, i juli. 

Lycenide. 

Chrysophanus hippothoe hippothoé IL. I min förra uppsats 

omnämndes endast subsp. Szieberi GERH. En 2 (Säbrå, juni 
1911), som LUNDSTRÖM tillsändt mig, tillhör emellertid typ- 

rasen; ett ytterligare exempel således på att i Ångermanland 

nordsvenska och sydsvenska raser mötas. 

Exemplaret tillhör dessutom /£. confluens GERH., i det 

bågfläckar och kantmånar på båda bakvingarna och vänstra 
framvingen äro förbundna med hvarandra till skarpa svarta 

längsstreck. På högra framvingen äro dessa streck såväl som 
fläckarna utsuddade till breda, kilformiga, skuggliknande längs- 

band, som i bakre vinghälften nå innanför diskfläcken. /. 
confluens är, enligt LUNDSTRÖM, ej sällsynt vare sig i Härnö- 
sandstrakten eller i Medelpad. 

Chrysophanus phleas hypophleas B. Storleken har ge- 

nom tryckfel i min förra uppsats uppgifvits till 38 i st. för 

28 mm. 

Notodontidee. 

MNotodonta 2icsac EL. Larven träffad vid Härnösand 1 au- 

gusti af TULLGREN. 

Drepanidee. 

Drepana falcataria L. Funnen i Stigsjö ??/e. 

Noctuidee. 

Colocasia corplz L. Tarven funnen af TULLGREN vid 

Härnösand i augusti. 
Acronycta leporina L. Tarven träffad vid Härnösand i 

augusti af TULLGREN. 
Acronycta megacephala F. Äfven af denna art träffades 

larver vid Härnösand i augusti af TULLGREN. 
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Asgrotis augur F. Säbrå i augusti. 
Agrotis cuprea HB. Säbrå i augusti. — Arten är förut 

nordligast känd från Hälsingland och Jämtland. 

Azgrotis plecta L. Säbrå '?/e. 
ÅAgrotis simulans HUFN. Säbrå i augusti. — Arten är 

förut nordligast funnen i Hälsingland. 
Agrotis nigricans 1. Säbrå i augusti. Det enda exemplar 

jag sett tillhör £ fuliginea GOD. (enfärgadt sotsvart med en- 

dast njurfläckens yttre kant något ljusare). — Arten är förut 

nordligast bekant från Hälsingland. 
Agrotis corticea HB. Säbrå i aug. — Förut nordligast 

känd från Hälsingland och Jämtland. 
Mamestra reticulata VILL. Härnösand ??/g. — Förut nord- 

ligast funnen i Uppland och Värmland. 
Hadena rurea F. Sabraå i augusti. 
Dasypolia templi TANBG. Rotudden vid Härnösand. — 

Förut nordligast bekant från Hälsingland. 
Rusina umbratica GOEZE. Denna art, hvars nordligaste 

fyndort hittills varit Härnösand, är äfven funnen vid Örn- 

sköldsvik. 
Calocampa vetusta HB. Funnen, äfven såsom larv, vid 

Härnösand. — Är förut nordligast antecknad från Hälsingland 

och Jämtland. 
Plusia interrogationis L. Af de fyra ex. tagna i Säbrå 

i aug. jag sett, tillhöra tvenne typformen, medan de båda 

andra tillhöra £. flammifera HUENE (bågfläck och äggfläck 

förenade). 
Euclidia mi LE. TLugnvik vid Härnösand i juli. 

Geometridee. 

Åcidalia similata THNBG. Bjärtrå i juli. 
Lygris prunata LIL.  Härnösandstrakten i aug. 

Larentia ocellata L. Säbrå 1 aug. 
Larentia immanata Hw. Typiska ex. af denna art äro 

träffade i Härnösandstrakten. 
Larentia luteata SCHIFF. Bjärtrå i juli. — Arten är förut 

nordligast känd från Hälsingland. 
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Larentia sordidata F. Säbrå i juli och aug. Vingarna 

å båda de individ jag sett äro endast tecknade med svartgrått 
och hvitt utan all gulgrön inblandning och närma sig däri- 
genom /£. (v.2) infuscata STGR., men teckningen är fullt tydlig. 

Larentia silaceata HB. Säbrå i juni. Det enda ex. jag 

sett tillhör £. deflavata STGR. 
Larentia comitara L. Säbraå i aug. Bland de insamlade 

exemplaren finnes äfven en form, som har mellanfältet helt 

utfylldt med brunsvart. Jag kallar denna form f. zonata n. f.' 

Det mest utpräglade exemplaret af denna form är dessutom 

under den minimistorlek, som uppgifves i »>Nordens fjärilar», 

och mäter blott 25 mm. Arten är förut nordligast känd 

från Hälsingland. 
Tephroclystia sinuosaria EV. 1 ex. fångadt i Härnösands- 

trakten. 
För denna arts egendomliga spridningshistoria i Skandi- 

navien har jag på annat ställe (Arkiv f. zool. Bd 4, N:o 13, 

sid. 24) redogjort. Till där meddelade uppgifter rörande 

artens utbredning i Sverige kan jag tillägga, att jag som- 

maren 1912 träffade den äfven på södra Öland, i Karlevi. 

Boarmia repandata L. Säbraå i juli. 

Arctiidee. 

Parasemia plantaginis 1. Säbrå och Örnsköldsvik i juli. 

Cosside. 

Zeuzera pyrina L. Af TULLGREN träffad i Härnösand i 
augusti. — Arten är förut nordligast känd från Uppland och 

Västmanland. 

Genom de här anförda fjärilarna, af hvilka några förut 
äro genom TRÄGÅRDH bekanta från mellersta Ångermanland, 
har antalet kända ångermanländska makrolepidopterer ökats 

Man T/3: tll 1905. 

Y Larentia comitata f. zonata an. f.: Mittelfeld der Vorderflögel ganz 

braunschwarz. 



Preliminary descriptions of some new, 

australian Gryllids and Forficulids 

by 

Eric Mjöberg. 

During my scientific, biological expedition to Australia 

1910 —I911, I brought together a collection of about 20,000 
insects. These are still waiting for their determination, only 

some few groups having yet been worked out. The material 
comes mainly from the western parts of the australian conti- 

nent. When now starting my second australian expedition, 

this time to the eastern parts, I hope to enlarge the ento- 

mological material considerably. After my return, probably 

in the end of next year, I intend to publish the whole ento- 
mological result in the same volume (Kungl. Vetenskaps- 

akademiens Handlingar). 
Here I give only some short preliminary descriptions of 

the species of the groups, already worked out by me. 

I. Dermaptera. 

Pygidierana ambigua n. sp. 

Elongated; head triangular, yellow, with a dark stripe 

in the middle of the front, coalescing anteriorly with a trans- 

versal, dark band; hindhead with two dark, parallel stripes; 

on each side behind the eyes a black line. Antenn& 30- 

jointed, yellow. Prothorax with two darkbrown forwards di- 
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verging nearly parallel stripes; squam&e yellow, 'on the 
lateral margin darkbrown. Legs yellow; forceps in both 

sexes nearly of the same shape, densely covered with 

long yellow, hairs. 
Kong, dr Sk mm, + IG Fmm. 

Allied to Pyg. demelz DOHRN, but differing by the colour, 

the entirely yellow antenn&, the yellow and dark abdominal 

segments, the smaller size etc. 
5 specimens collected at Noonkanbah and Broome, West- 

Kimberley N. W. Australia. The species lives under bark. 

Labidura leucotarsata n. sp. 

Allied to Lab. riparia PALL. and Lab. bengalensis DOHRN 

but apparently distinct from both. 

Head broader than prothborax, reddish brown; mouth- 

parts and clypeus lighter. Elytra dark with reddish suture, 

femora dark-brown, at the base lighter, tibie yellow, tarsi 

nearly white. Forceps with long branches, only slightly curved, 

behind the middle with a distinct tooth, and at the top with 

another distinct one. 

Böner. 26 mm. 
Differing from Lab. riparia PALL. by having two distinct 

teeth on the forceps, from Lab. bengalensis DOURN by the 

teeth being placed in a different way, the much smaller 

SlZeMetc: ; 

fantsinele 3 from Perth, S. W. Australia. 

Labidura australica n. sp. 

Body long and elongated, covered by fine soft hairs; 

antenn& totally dark. Prothorax with yellow board, impressed 

in the middle. Elytra very long; squame&e long and distinct 

at the top with a yellow spot. Forceps with the branches 
slightly curved, behind the middle with a little tooth. 

Long. d 12 mm. 
Allied to Lab. vicina LUC, but differing.by the darker 
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colour, the black femora, the much longer elytra, the forceps 

etc. A single J from West-Kimberley. N. W. Australia. 

Anisolabis pilosiventris n. sp. 

Elongated, black, a little brilliant. Head black, mouth- 

parts and clypeus dirty yellow, the hind angles broadly 

rounded. Antenn& dark, with fine hairs, the second joint 

and some of the joints 3—11 light yellow. Prothorax a little 

broader posteriorly with narrow, yellow margin. Sternum 
totally whitish yellow. Femora and tibie with broad, dark 

rings. In the g the last ventral segment long and densely 

covered with yellow hairs. Forceps in the 3 without teeth, 

strongly curved. 

IÖON S HAL ani SA MKÖ fak 
2 SS found at Perth and Mundaring, I 2 at Perth. 

Spongiphora australiana n. sp. 

Body dark, a little brilliant, antenn&e 15-jointed, dark 

brown, only some of the basal joints a little lighter; eyes 

with big facetts. Prothorax a little broader posteriorly, 

with yellow margin, impressed in the middle, anterior angles a 

little obtuse, hind angles rounded. Elytra very finely punct- 

ured, squame2A distinct, long at the top with a yellow spot; 

legs white—yellow, femora and tibie with broad, dark 

rings. Anal segment in J rectangular, hind angles nearly 

right; forceps in J near the base with one very sharp, at 

the top with one tooth, in 2 unarmed. 

[BONG SL 6) nig SS OAS ala 
4 SS and 7 28 from Noonkanbah and Broome, West- 

Kimberley (dec.—april). 

Chetospania australis n. sp. 

No representative of this genus was previously known 

KOM LA TISbralid. 

Body strongly depressed, castaneous brown, head and 
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elytra brilliant black; head broader than long, in the middle 
with some indistinct impressions; mouth-parts and clypeus 

reddish brown; antenn& 12-jointed, long and densely hairy; 

prothorax with a fine line in the middle and a distinct im- 

pression on each side; the front and hind angles rounded. 

Elytra very brilliant, densely and finely punctured; abdominal 

segments with long, erect, yellow hairs. Forceps at the base 

straight and here with a sharp tooth, then bent and provided 
with a tooth, at the top bent again. 

LÖNT. & NEN tang SS NO, KN 
Of this very characteristic species, I have found 6 SE 

and 11 22 under bark in the rain-forests on the top of 

Blackal Range, S. Queensland. 

Chelisoches kimberleyensis n. sp. 

Body elongated, depressed, without hairs; head fat, 

mouth-parts and clypeus reddish brown, brilliant black, 

narrowing backwards; antenn& black, 24-jointed. Prothorax 

posteriorly a little broader, front angles obtuse, hind angles 

rounded; elytra long, as the squame&e testaceous, at the hind 

margin very finely striated. Legs short, black, only the tarsal 

joints and the top of the tibie red—yellow; all abdominal 

segments with a transversal row of fine tubercles and with 

rugulous sculpture. Forceps in SI long, slightly bent, at 

the base with a very big tooth, behind the middle a smaller, 

obtuse tooth. 

Kongs 22kmm.,) + 24 mm. 

Apparently allied to Ch. morio F. and Ch. australicus 

GUILL., but differing from the former by the red colour on the 

elytra, the forceps etc., from the later by the tarsal joints and 

also the forceps, antenn& etc. I have only two specimens 

of this characteristic species, I J from St. George Range, 

West-Kimberley, taken under Pandanusbark, and I 8 taken 

by Mr. Giles, Perth, near Drysdale River, also in Kim- 

berley. — 
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1. Gryllodea. 

The collection contains about 16 new species and se- 

veral new genera; only 8 new species and I new genus are 

described here. 

Fam. Gryllotalpide. 

Austrotalpa n. g. 

Allied to the genus Gryllotalpa but differing by following 

characters. 

The body not finely hairy, but naked and brilliant. 

Elytra in 2 very long, covering very nearly the whole hind- 

body, provided with very strong parallel nerves, in J much 

shorter. The endspurs of the hind tibie regular and placed 

Inethe same line: 

Austrotalpa pluvialis n. sp. 

The body broad, brilliant, only the hind-head finely 

hairy; mouth-parts dark-brown, only the labrum reddish 

yellow. Prothorax strongly brilliant, in the middle with a 

lighter stripe, very finely punctured. Elytra in $ very short, 

with very strong nerves; vena mediastina with about ten 

branches, the ale very much reduced in size; elytra in 2 

only near the base with some few triangular areas. The 

hind body a little brilliant, but provided with very fine short 

yellow hairs; the last ventral segment of peculiar shape, in 

the middle impressed, the lateral margin of this impression 

provided with long yellow hairs. Cerci of normal size, thick 
and short, with fine and short, and also some longer hairs. 

BONG AJ fb SL INN: 
I have captured only two specimens, I ÖJ and I 8 in 

the rain-forests on the top of Blackal Range, 5. Queensland. 

No doubt the shortly described species, Gr. nitidula 

SERV., known only in the female sex, will also have to be 

placed in this new genus. 
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Tridactylus australicus n. sp. 

Body elongated, head dark yellow; on the inside of the 

eyes a yellow mark. Prothorax much broader than the head, 

the margins yellow; antenn& short and thick, the first seven 

joints of the same length, the 8:the a little longer, the 9:th 
still longer, the last joint the longest, all joints with short 

and thickly set hairs. Legs light yellow, the two hind pairs 

brownspotted; the hind tibie with two small obtuse teeth 
over the lamelle; the inferior spurs twice as long as the 
lamell&, the upper spurs more or less hyalin, straight. Meta- 

tarsus longer than the upper spurs but shorter than the in- 

ferior, densely clothed with short hairs. Elytra more or less 

reduced, with a lighter transversal band, dark brown, al& well 

developed, the front board brown with small white spots. 

Cerci with long hairs. 
Long. 5 mm. — 

Of this species I have collected 3 specimens in West- 
Kimberley near water. 

Fam. Gryllide. 

Nemobius australianus n. sp. 

Body of moderate size, dark. Head and prothorax with 

long, black, erect hairs, front brilliant black, a halfmoon- 

shaped line over the root of the antenn& yellow, hind head 

with four lighter median stripes. Prothorax rounded on the 

sides, dark, with a distinct middle line. Elytra strongly reduced, 

covering only half the hind body; between the parallel, 
longitudinal nerves some transversal ones. Legs dark, the 

two first pairs with yellow rings; cerci short, much shorter 
than the hind tibie; the ovipositor long, of the same length 

as the hind tibie. 

Böngs rr rSemm. 
Allied to VV. fasciatus DE GEER, but apparently distinct. 
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Belongs to the group silvestris — annulipes — australis, with 
strongly reduced elytra and a long ovipositor. 

A single 2 from Perth, S. W. Australia. 

Nemobius biguttatus n. sp. 

Dark brown; head black with prominent eyes and long 

hairs, clypeus and palpi pale yellow; prothorax black, a 

little brilliant, with distinet middle-line. Elytra covering the 

hind body, dark, the whole campus lateralis nearly white; 
the longitudinal nerves strong; ale very long, much longer 

than the hind body; the two first pairs of legs dirty yellow 

with small darker spots; hind legs dark with a little round, 

white spot. The ovipositor short and bent, cerci much 

longer, dark brown, with long and short hairs. 

INS. AS me 

Two 822 from Noonkanbah, West-Kimberley, N. W. 
Australia. 

Gryllus kimberleyensis n. sp. 

Head brilliant, with one ocellar spot, one transversal 

stripe between the eyes, and six more orless distinct, yellow 

longitudinal stripes on the hind head; prothorax flat, black, 

with some yellow spots near the hind angles. Elytra in & 

short and broad, as a rule covering the hind body, campus 

lateralis whitish, ven& oblique 2, not strongly developed, 
slightly curved; speculum of caracteristic shape, nearly 

rectangular, not divided by any transversal nerve; chorda 

prima giving off one nerve to the speculum. Vena mediastina 

with two branches; in 82 the ale well developed, the ovi- 

positor of the length of the hind femora. 

[FOnS SA L5, RR TÖI 

A little allied to Gr. brunneri W.; the 29 has the same 

characteristic nervature, but well developed hind wings and 

the J only two vene oblique. | 
2 ds and 2 22 from Noonkanbah and Derby in West- 

Kimberley, N. W. Australia. 



E. MJÖBERG: ON SOME NEW, AUSTRALIAN GRYLLIDS AND FORFICULIDS. 33 

Gryllodes curtipennis n. sp. 

Body depressed, dark brown, with short and fine gray 

hairs; head dark castaneous brilliant, mouth-parts, ocelli and 

partly the gen& yellow. Legs, cox&, sternum and the middle 

of the hind body yellow. Elytra in SJ short, only covering 

half the hind body, ven& oblique 2; speculum rhomboidal, 

divided by a transversal nerve and receiving a branch from 

chorda prima; in & the elytra short, the campus lateralis 

with 5—6 parallel nerves; ale well developed; legs, sternum 

and the middle of the ventral segment yellow; cerci in g a 

little longer, in Y a little shorter than the hind femora. 

LONG & 7 gg SE NYA ANI 

2 ss and 3 22 from Noonkanbah and Derby in West- 
Kimberley, N. W. Australia. 

Gryllodes fulviceps n. <p. 

Head reddish yellow, brilliant but covered by very fine 

short hairs. Prothorax anteriorly broad, reddish yellow, 

posteriorly darker. Elytra short, not covering the whole hind 

body, campus lateralis whitish, with 5 parallel nerves; between 

vena mediastina and the s5th nerve of campus lateralis a row 

of darker spots; campus dorsalis divided into numerous small 

areas. Ale well developed, much longer than the hind 

body. Cerci very long, at least not shorter than the hind 

femora, provided with very long fine hairs. 
Bones cr MI: mm. I 

5 22 from Noonkanbah, West-Kimberley, N. W. Australia. 

Gryllodes mediocris n. sp. 

Head black, six small short stripes on the hind head, 

the ocelli, a median longitudinal stripe on clypeus and the 

cavities of the antenn& reddish yellow; hind-head distinctly 

gray-haired, prothorax a little flattened, as broad as the head, 

flat, grayhaired, at the front and hind margin with very long 

black hairs; elytra not entirely covering the hind body, 

Entomol, Tidskr, Årg. ef E TE (TOT). 3 
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speculum trapezoidal, finely striated, receiving a little branch 

from chorda prima, ven& oblique& 2, very litte curved. Ale 

well developed, with two dark, radial stripes. 

[FongL dgr 12 mm., for mm. 

5 specimens, I J and 4 2£L, from Noonkanbah, West- 

Kimberley, N. W. Australia. 



Bidrag till Sveriges hydracarinfauna. 

Af 

O, Lundblad. 

De bidrag, som härmed lämnas, grunda sig företrädesvis 

på en del hydracariner, samlade på vidt skilda ställen i vårt 
land, hvilka jag under loppet af förra året hade nöjet mot- 

taga. Samlingarna äro gjorda af herrar lektor SVEN EKMAN, 
Jönköping, fil. mag. GUNNAR ALM, Uppsala, och kandidat 

GUNNAR GUSTAFSON, Uppsala, och jag ber här att till samt- 
liga få framföra mitt synnerliga tack. 

Till följande artlista har jag äfven fogat ett par arter, 

som jag själf funnit i Uppland. 

För öfversiktlighetens skull meddelas här en förteckning 
öfver de lokaler, där fynden gjorts: 

Mälaren i Ekoln, i Skofjärden och vid Mariefred. Dam- 

mar vid Uppsala. Vattendrag i Vendel i Uppland, vid Slagsta 

i Botkyrka i Södermanland; ån vid Eskilstuna samt lergrafvar 

och kärr i stadens närhet. Små bergdammar och sump- 

marker samt en långsamt flytande bäck på Skaftö i närheten 

af Kristinebergs zoologiska station, Bohuslän. Skogskärr vid 

Mycklaflon och dike vid Örserum, Småland; sjöarna Erken 

1 Uppland, Nömmen och Södra Vixen i Småland samt Skagern. 

Vid genomgången af materialet visade sig detta synner- 

ligen rikhaltigt och bestående af ej mindre än 46 arter. 

Härigenom vidgas kunskapen om arternas utbredning inom 

landet ganska betydligt. Äfven flera för vårt område nya 

ha påträffats, sammanlagdt ej mindre än 3. 

I följande artlista visar sig släktet Arrhenurus mycket 

talrikt representeradt, med ej mindre än 16 arter eller cirka 

Bblvolkalnattsumman. Flertalet. af. dem, eller. 13: arter, äro 
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insamlade af ALM, och de flesta af dessa, 12 arter, äro tagna 

i Eskilstunatrakten, som genom sin rikedom på vattendrag 

med rik vegetation är speciellt gynnsam för detta släkte så- 

väl som för hydracariner 1 allmänhet. Häraf komma 3 arter 

på Eskilstuna-ån samt 6 arter på vattengropar? i Eskilstuna 

omgifningar, och 3 arter äro gemensamma för båda lokalerna. 

Om faunan på Skaftö i Bohuslän kan man ej få någon 
riktig föreställning på grund af de alltför få och på ett myc- 
ket begränsadt område insamlade profven. De, som härröra 
från stagnerande små bergsdammar, äro ganska fattiga, och 

annat var ju ej heller att vänta, emedan här ofta råder en 

sparsam vegetation och framför allt en dålig vattenomsätt- 
ning. Därtill kommer beträffande - vissa af de mindre pö- 

larna fullständig uttorkning under varma somrar. Påfallande 

allmän i en del af dessa små vattensamlingar var dock £Lzm- 

nesia connata, hvilken först på sista tiden upptäckts i Sve- 
rige, men det oaktadt synes vara ganska spridd och utbredd 

i flera olika slag af vattendrag. Möjligen är den mer än 

vanligt resistent mot förorenadt vatten. 

Två a tre af i samlingarna förefintliga arter ha ännu ej 

kunnat nöjaktigt bestämmas på grund af bristande jämförelse- 

material och äro här ej upptagna. För öfrigt gaf under- 

sökningen af materialet följande resultat: 

Limnochares aquaticus (L.). 

En Y från stranden af Eskilstuna-ån !?/& 1912 (G. ALM). [ 

— Ny för Södermanland. 

Eylais tenuipons 5. THOR. 

Ett exemplar funnet vid stranden af Eskilstuna-ån '”/s 

1912 (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Eylatis tullgreni S. THOR. 

Denna uteslutande svenska och blott i några få exemplar 

kända art var hittills blott funnen på Öland (typexemplaren) 

1 En del af groparna stå tidvis i förbindelse med ån, hvilket nog 

ytterligare befordrar utvecklingen af en rik och omväxlande fauna. 
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och Gottland. Dess utbredning hos oss synes emellertid 

ej inskränka sig till dessa öar, ty i min acarinsamling 

har jag upptäckt ett exemplar af denna art (en hona med 

ägg), som jag funnit vid stranden af Skofjärden (Uppland) i 
JU EIGTO: 

Från typiska exemplar! afviker detta genom ett par små 

detaljer. Fjärde palpledens insida är nämligen försedd med 

3 sabelborst och bär i inre raden 7 istället för 6 fjäderborst 

(se figuren), hvilka dessutom ha ett annat läge än det nor- 
mala. Tre af dem stå långt 

fram mot spetsen, och mel- 

lan de två bakre sabelbors- 
ten står intet fjäderborst; 
däremot finnes som vanligt 

ett dylikt framför det mel- 

lersta sabelborstet. Bakom Fig. 1. Eylais tullgreni S. THor. var. 

de tre i ledens främre del Höger palp sedd inifrån. X 95. 

belägna fjäderborsten sitta 
ytterligare tre sådana, af hvilka det främre är kraftigast ut- 

bildadt. Femte palpleden slutar med 3 ändborst. Ehuru som 

synes flera afvikelser förekomma, hänför jag dock exemplaret 

till ofvannämnda art, isynnerhet som i öfriga karaktärer full 

öfverensstämmelse synes råda. Man måste nog gifva Eylais- 

arterna en något större variationsbredd än man till att börja 

med ansåg sig kunna. Också ha under senare år flera va- 
rieteter beskrifvits. 

Hydryphantes ruber (DEGEER). 

Skogskärr vid Mycklaflon, Småland 77/5: 1907 (S. EK- 
MAN). Kristineberg, Bohuslän i midten af juni 1912 (G. GUS- 
TAFSON) — Ny för dessa landskap. 

Hydryphantes octoporus KOEN. 

Långsamt rinnande bäck med lerbotten och vegetation 

vid Kristineberg, Bohuslän ?/g 1912. Tre exemplar (G. ALM). 

= Ny för Sverige. 

1 Se THor: 3 nye Eylais-arter etc. Kristiania 1899. 



ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT TOS 

Thyas venusta C. L. KOCH 

Förelger i tre exemplar (tva é 
= 20 ; 

id tva imaco 

SEO da id Mycklaflon, Smäland ad och en nymf). 

Ny för Smånd. 
3 1007 (SVE NIAND: 

Di i FROM despiciens (O. F. MUZE") 

ergral Mtvego 1 | 3 g "vegetation vid Eskilstuna LG 1912 (G AT 
I | ALM 

wuslän vid Bohuslän vid HOREr 

TAFSON, G. ATM)jE = 
g i juni och augusti I ) 

- É OT2(EE SGUS: 

för dessa båda landskap | Fe 

Hydrarac. | l 

eegeil C I 

Lergraf med veget. ds er 

— Ny för Södermanland. "ilstuna !9/6 1912 (G 

y 
912 (G. ALM) 

Oxus ovalis (0. 
SOT): 

Sumpmark i närheten af Kristi 

En d och några nymfer (EG. ATMj:TSa Bohuslän ?/g 1912. 

7 för landsk 
5 

Kapet. 

Atractides connexus 
Pp 

S koks Ön NN: 

Ett enda jämförelsevis litet exemp 

jälstuna-ån 29/6 1912, där det egendöreligger från Es- 

genom skrapning på vegetationsfri, lös nog är erhållet 

djup. (GG: ALM). Säkerligen har djuret ”n på 6 meters 

längre upp beläget vattenfall och sedatrits från något 

strömmen. — Ny för Södermanland. it ned med 

Limnesia connata KOEN. 

Ett 2-exemplar från skogskärr vid Myc 

5 1907 (S. EKMAN). Några individer af sa, Småland 

i Eskilstuna-ån 20/istroTtenoch i ett kärr kön funna 

alger samt i en lergraf i stadens närhet i milarex och 

ALM). Synnerligen många exemplar af bådef juni (G. 

från den. Zropmedaspalam vegetation ?/8 1 stamma 

tineberg, Bohuslän (GAP) 
Ny för Smålsid Kris- 

land och Bohuslän. 
iderman- 

SU 

Hygrobates longipalpis (HERM 

Några Q-exemplar från trakten af Slag 

Södermanland ”!'/s; bottenskrapning 9— 13 merrgård i 

Ny för landskapet. 
IKMAN). 
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Unionicola erassipes (O. F. MöLL.). 

En nymf från sjön Skagern, där den är fångad "/s i ytan 
öfver 40 meters djupt vatten (S. EKMAN). Fullväxta exem- 
plar (båda könen) förefinnas talrikt i planktonprof (med Lep- 

Zodora) från Mälaren vid Mariefred (I. ARWIDSSON). Här äro 
således ytterligare två påtagliga exempel på artens ofta lim- 

netiska lefnadssätt. Ytterligare ett exemplar (S) från Nöm- 

men, Småland ?”/10 1910 (S. EKMAN) och ett från Eskilstuna- 
ån (G. ALM). — Ny för Södermanland och Småland. 

Neumania spinipes (O. F. MöLL.). 

Arten synes ej vara ovanlig i Eskilstunatrakten, där den 

är funnen på ett par ställen i vattengrafvar under senare 

hälften af juni 1912 (G. ALM). — Ny för Södermanland. 
Beträffande de båda Neumania-arterna spinipes(O.F.MULL.) 

GchWssmaelst (OO IFIIMÖCK)E kan jag (ej ögla den. af Dr. 
PIERSIG använda momenklaturen,! utan ansluter mig i denna 

fråga till den af Dr. KOENIKE i hans »Acarina»” företrädda 
uppfattningen. Dr. PIERSIG har uppenbarligen felaktigt iden- 

tifierat arterna, så att namnen blifvit förväxlade med hvar- 

andra. Tyvärr har MÖLLER afbildat blott spinipes från un- 

dersidan, under det att wverzalrs afbildas sedd ofvanifrån.? 

Då endast buksidan erbjuder för distinktionen användbara 

karaktärer, måste man således utgå från spinipes; och på 
grund af de bakre epimerernas form m. m. synes det mig 

då alldeles otvivelaktigt att den af KOENIKE företagna iden- 

tifieringen ej blott har större skäl för sig utan äfven är den 
riktiga. 

Jag har förut i Entomol. Tidskrift (Årg. 230 MONA 0 

under namnet wernalis (MULL.) anfört en NVeumanzia-art från 
Uppsala. Då jag vid det tillfället, såsom i början af upp- 

satsen nämndes, följde PIERSIG's system i »Das Tierreich>, 

har arten tydligen anförts under oriktigt namn, och i själfva 

! PierRsiG: Hydrachnide i: Das Tierreich, 13 Lief. och Deutschlands 

Hydrachniden i: Zoologica, Heft 22. 

? KOENIKE: Acearina i: Die Sisswasserfauna Deutschlands, Jena 1909. 

Se vidare: Beitrag zur Kenntnis der Hydrachniden i: Ab. Nat. Ver. Bre- 

men 1908, Bd. XIX, sid. 264—265, där uppfattningen närmare motiveras. 

? MörLerR: Hydrachne quas in aquis Danie palustribus detexit etc. 

Lipsie 1781, 
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verket är det således vernalis PIERSIG 202 MULLER som 

åsyftas, d. v. s. den art, för hvilken namnet spznripes (MULL.) 

bör äga giltighet. MN. vernalis (MULL.) är alltså ännu ej 

funnen i Uppland. 
Hos NEUMAN" äro dessa frågor mer komplicerade och 

skall jag utförligare återkomma därtill vid ett annat tillfälle. 
Som bekant har han Dbeskrifvit arterna på två ställen, dels 
som Azar, dels som Nesea. 

Acercus torris (O. F. MöLL.). 

En g från ett dike vid Örserum, Småland !/& (S. EK- 

MAN). Båda könen från en lergraf i Eskilstunatrakten '"/s 
1912 (G. ALM). — Ny för Småland och Södermanland. 

Acercus ornatus C. L. KOCH. 

En 2 tagen i en lergraf vid Eskilstuna !?/e 1912 (G. 
ALM). — Ny för Södermanland. 

Acercus pistillifer KOEN. 

En J af denna, som det vill synas, sällsynta art, hvilken 

förut, såvidt jag har mig bekant, är funnen endast vid Ober- 
neuland i trakten af Bremen, erhölls ?/g 1912 i en sumpmark 

på Skaftölandet, Bohuslän (G. ALM), — Ny för Sverige. 

Acercus lutescens (HERM.). 

En 3 från stranden af Eskilstuna-ån "/6 1912 (G. ALM). 
— Ny för Södermanland. 

Pionacercus uncinatus (KOEN.). 

Honor erhällna från lerdike vid Eskilstuna '"/& 1912 och 

kärr med Carex i närheten af staden !?/&6 1912 (G. ALM). — 

Ny för Södermanland. 

Hydrochoreutes krameri PIERS. 

En ung 2 från stranden af Eskilstuna-ån ”/6 1912 synes 
tillhöra denna art (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

1 NEUMAN: Om Sveriges Hydrachnider. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. 

17, MI0AGe 
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Piona nodata (O. F. MULL.).! 

Honor från en lergraf med vegetation och ett dike vid 

Eskilstuna i midten af juni 1912. Några små (unga?) honor 

tagna vid Kristineberg, Bohuslän, i en lugnt flytande bäck så 

sent som ?/s 1912 (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Piona earnea C. L. KOCH. 

En £ från Kristineberg i midten af juni 1912 (G. GUS- 

TAFSON). — Ny för Bohuslän. 

Piona longipalpis (KREND.). 

Två 922 vid stranden af Eskilstuna-ån !?/& 1912 (G. ALM). 
— Ny för Södermanland. 

Piona rotunda (KRAM). 

dis och, 2L från S.. Vixen ”/10, 1910, och en J$ från 

Nömmen, Småland ?/10 1910 (S. EKMAN). En 2 från lergraf 
med växter vid Eskilstuna-ån !9/g 1912: och en s och många 

29 från en bäck vid Kristineberg, Bohuslän ?/g 1912 (G. 
ALM). — Ny för Småland, Södermanland, och Bohuslän. 

Piona rotundoides (SIG THOR). 

En Y är funnen i S. Vixen ?/10 1910 (S. EKMAN). — Ny 
för Småland. Förut känd blott från Lappland. 

Piona conglobata C. L. KOCH. 

Talrika exemplar af båda könen från en damm vid 
Kristineberg i midten af juni 1912 (G. GUSTAFSON). — Ny 
för Bohuslän. 

Piona variabilis C. L. KOCH. 

En Y från Ekoln, Uppland !4/; 1906; vertikalhåfning från 
12 meter; en $ från Erken, Uppland ”;1 1898 (S. EKMAN). 

Allmän vid Eskilstuna-åns stränder i juni 1912 (G. ALM). — 
Ny för Södermanland. 

Brachypoda versicolor (O. F. MULL-.). 

Honor föreligga från stranden af Eskilstuna-ån, tagna 

MENOCh tie, 1912. (G.: ALM): 

1 Syn. P. fuscata (HERM.). 
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Mideopsis orbicularis (O. F. MÖULL.). 

Funnen i Eskilstuna-ån ?!9/g 1912 på 6 meters djup (G. 

ALM). Ett exemplar är taget i en lergraf med veget. vid 

Eskilstuna '9/& 1912; samtidigt togs äfven en nymf (G. ALM). 

Det synes sannolikt, att ofvannämnda graf åtminstone tidvis 

står i förbindelse med själfva ån, ehuru jag ej kunnat få 
någon säker uppgift om förhållandet. Artens förekomst i 
orafven talar för en dylik kommunikation. — Ny för Söder- 

manland. l 

Midea orbiculata (O. F. MöLL.). 

Ganska talrik vid Eskilstuna, där den är iakttagen i ån, 

i lergrafvar och 1 ett kärr irjunt 1012 (GENT M) ETEN YAto 

Södermanland. 

Arrhenurus caudatus (DEGEER). 

Två dd af arten funna, ”/& 10912 i en gra! vidsESskilse 

tuna (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus globator (O. F. MULL.). 

Båda könen talrikt från Eskilstuna juni—augusti 1912 

(G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus truncatellus (O. F. MULL.). 

Några 22 från ett skogskärr vid Mycklaflon, Småland 

26/5 1907 (S. EKMAN). Båda könen förekomma ej så säll- 
synt i en lergraf vid Eskilstuna, där de hittades !/& 1912. 

Dessutom en SJ från stranden af ån ”?/& 1912 (G. ALM). — 
Ny för Småland och Södermanland. 

Arrhenurus nodosus KOEN. 

En ds och fyra £.f äro. erhållna från en gtafnacdemk 
vegetation vid Eskilstuna ””/s 1912 (G. ALM). Ny för Sverige. 

Arrhenurus stecki KOEN. 

Två 29 funna !5/6 1912 i ett Carer-kärr vid Eskilstuna 
och två JJ samt två unga $L ””/&8 1912 i en lergraf i samma 
trakt (G. ALM). — Ny för Södermanland. 
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Arrhenurus forpicatus NEUM. 

Talrika £-exemplar föreligga från Kristineberg såväl från 

midten af juni (G. GUSTAFSON) som från början af augusti 
(G. ALM). En 2 från lergraf vid Eskilstuna (G. ALM). — 
Ny för Bohuslän och Södermanland. 

Arrhenurus sinuator (O. F. MÖULL.). 

7—10/ gra 22 från stranden af Eskilstuna-ån le 1912 Någ 
LM). — Ny för Södermanland. (ETTA 

Arrhenurus papillator (O. F. MöLL.). 

Fyra 2Y från Vendel, Uppland (S. EKMAN). 

.Arrhenurus albator (O. F. MULL-.). 

1053976 1912 äro flera exemplar funna vid stranden af 
Eskilstuna-ån, mest JJSs, samt i en vattengraf vid Eskilstuna 

(S) (G: ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus kjerrmani NEUM. 

IG NONE En g erhållen från en graf vid Eskilstuna 
(GY ATM): 

Å annat ställe! har jag afbildat denna mycket omstridda 

art efter ofvan nämnda exemplar, och jag sökte samtidigt 

visa, att arten måste upprätthållas af flera skäl, hvilka delvis 

redan förut uttryckligen framhållits af Dr. THOR som stöd 

för samma åsikt. Genom tillmötesgående från Dr. THOR har 

jag äfven varit i tillfälle att jämföra hans norska exemplar 

med det nämnda och några andra, som tagits af mig vid 

Uppsala 1912. Det visade sig vid dennna jämförelse att samt- 
liga exemplar tillhörde en enda art, nämligen kjerrmani 

NEUM. och att denna på inga villkor låter sig förenas med 

någon af de äldre, mer eller mindre närstående arterna, så- 

som Dr. PIERSIG ansåg. Arten är funnen endast i Sverige 
och Norge. — Ny för Södermanland och Uppland. Ehuru 

den i Sverige tills dato blott var känd i typexemplaren — 

hvilka föröfrigt nu, så när som på ett värdelöst preparat af 

SKADA nZ. IOI3, BA. SLI; pscA420. 



44 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

några mundelar, synas ha förkommit eller blifvit förlagda och 
därför ej kunnat undersökas — är den dock sannolikt ej så 
sällsynt, som af NEUMAN's meddelande synes framgå. De 
nu tätt på hvarandra och på skilda lokaler gjorda fynden 
tala för motsatsen. Äfven i Norge är den funnen på flera 

punkter. 

Arrhenurus affinis KOEN. 

En SJ funnen i midten af juni vid Kristineberg, Bohuslän 
(G. GUSTAFSON). — Ny för Bohuslän. 

Arrhenurus neumani PIERS. 

Arten synes vara talrik vid Kristineberg, där den är 

funnen i juni (G. GUSTAFSON) och augusti 1912 (G. ALM). 
— Ny för Bohuslän. 

Arrhenurus bicuspidator BERLESE. 

Några individer af båda könen tagna vid stranden af 

Eskilstuna-ån ”?/g 1912 (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus crassicaudatus KRAM. 

En Y tagen ”/& 1912 vid stranden af Eskilstuna-ån (G. 

ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus crassipetiolatus KOEN. 

En £ från en lergraf vid Eskilstuna, där den är funnen 

FNETOT2 (G. ALM). — Ny för Södermanland. 

Arrhenurus nobilis NEUM.! 

En g af denna ärt från S. Vixen, Småland ?/i» 1910 

(S. EKMAN). — Förut känd endast i ett svenskt exemplar. 
Ny för Småland. 

I förbigående kan nämnas, att i Dr. NEUMAN's elter- 

lämnade hydracarinsamling, nu tillhörig Göteborgs zoologiska 
museum, finnes bl. a. ett profrör innehållande en hanne af 

denna art, enligt påskrift tagen i Ekoln (Uppland) ?"/6 

! Syn. 4. kahet HALBERT. Angående artens synonymi, se Zool. Anz. 

IOF3, BA NEXEIE 
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1882 af professor LILLJEBORG. Exemplaret var endast be- 

stämdt till släktet. I ett annat rör i samlingen ligga under 

oriktigt speciesnamn äfvenledes två hannar af denna art, 
också tagna af LILLJEBORG i Mälaren. 

Auszug. 

Zur Hydracarinenfauna Schwedens. 

Vorliegende Beiträge bestehen aus einer Liste Hydra- 

carinen, die in den letzten Jahren in Schweden erbeutet sind. 

Einige Arten sind neu fur: die Fauna Schwedens. Ich fäöhre 

hier die Namen dieser Arten an: Hydryphantes octoporus 

KOEN., ÅAcercus pistillifer KOEN. und Arrhenurus nodosus 

KOEN. Davon war ÅA. päistillifer fräher aus dem: Bremer 

Gebiete bekannt. Der Verfasser erwähnt eine Varietät von 

Eylais tullgremi S. THOR (siehe die Figur) und behandelt die 
verschiedenen Deutungen der Neumanza-Arten O. F. MUL- 
LER's; er nimmt die Lösung KOENIKE's an. Schliesslich 

bespricht er die umstrittene Art Arrhenurus kjerrmanz NEUM., 

die in Schweden wiederentdeckt ist. Diese alte Art ist auf- 

recht zu erhalten. Ausfuhrlich ist diese letzte Frage schon 

im »Zool. Anzeiger», Bd: 41, 1913 behandelt worden. Arrh. 

£kanez HALB. betrachtet der Verf. als mit zobilis NEUM. Syno- 

nym. Die ausfährlichere Mitteilung wird sofort im »Zool. 

Anzeiger» erscheinen. 



Zur Kenntnis der Larve von Thyas dentata 
S-ENHOR, 

Von 

OO; Lundblad. 

An "andrer. otellerdiesem Zertschett (E-NR RpAres) 

habe ich den von mir in Schweden gemachten Fund von 

Thyas dentatra S. THOR kurz erwähnt. Zwei trächtige Weibchen 

wurden im Frähjahr 1912 in der Nähe von Upsala erbeutet 

und sofort nach Hause in ein Aquarium gebracht." Nach 
cirka seinem Monat (T2Vitor2) "entdeckte rien aieserten 
Eter, die aber in ihrer Entwicklung schon weit geschritten 

waren. Am nächsten Tage (13. V.) waren zehn Larven den 

Eihällen entschläpft. Sie waren hochrot und krochen am 

Boden umher. Nach kurzer Zeit verliessen sie das Wasser 

und bewegten sich ziemlich lebhaft an der Oberfläche des- 

selben. 

So viel ich sehe, ist die Larve noch nicht bekannt. 

Dieser Umstand hat mich dazu veranlasst, zur besseren Kennt- 

nis dieses Jugendzustandes eine kurze Diagnose zu geben, 

um so mehr als bisher nur wenige Larven dieser Gattung 

beschrieben worden sind. 

Die frischgeschlipfte Larve. — Färbung lebhaft rot wie 

beim reifen JTiere.' Körper mehr oder wenigenr rechteekien 

hinten aber etwas abgerundet (oder abgestutzt mit gerundeten 

Hinterrandsecken), vorn etwas zugespitzt vor den Augen und 

1 Die beiden Weibchen leben noch heute (21. II. 1913) im Aquarium 

und sind also jetzt beinahe ein ganzes Jahr lang gefangen gehalten. Das 

Aquarium ist bei Zimmertemperatur aufbewahrt. 
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allmählich in einen grossen Rissel auslaufend; die Körper- 
seiten parallell. Grösste Körperlänge ca. 340 u (vom Kör- 

perhinterrand bis zum Vorderrand des vorgestreckten Riässels 

gemessen). Grösste Breite etwa 170 wu. Integument sehr 

undeutlich und schwach liniiert. 

Die Beine sind nicht besonders charakteristisch gebaut. 

Es mangelt ihnen natärlich an Schwimmhaaren. Dagegen 
sind sie reichlich mit langen Borsten besetzt. Diese sind oft 

von Gliedlänge und ungefiedert; die des letzten Gliedes aller 

drei Beine sind aber gefiedert, ebenso auch die am distalen 

Teil des vorletzten. Das letzte Internodium der Beine ist 

besonders lang. Die Längen der einzelnen Glieder sind etwa 

wie folgt:! 

|FGHed”T.| Gied an |-Eiedis|iGlied4.|Gleds 

KSNPBemggt cs ci l1a3400 76 wu 48 v 84 pv. | 131 yu 

BETRBGEIDA RN GI cd 35 wu | 70 p AGT SA | 132 p. 

BELT IBeIN yra cs | 39 34 uv 50 u 37 136 up. 

Jeder Fuss endet mit einer langen, spitzen, sichelförmig ge- 

bogenen Kralle. Die Krallenlänge beträgt (an den Hinter- 
beinen) 28 u. 

Vergebens habe ich nach den zwei laut PIERSIG bei 

Thyas venusta KOCH vorhandenen, kolbenartig angeschwol- 
lenen Borsten in der Nähe der Kralle gesucht. Solche Bor- 

sten existieren nicht bei dentata; sie sind von gewöhnlicher 

Form, enden also spitz ohne Verdickung. 
Die sehr grossen Augenpaare weit auseinandergeriäckt, 

doch nicht seitenständig wie bei Limnochares. Die beiden 
Augen derselben Seite von einander deutlich getrennt, mit 

schwarzen Pigmentkörpern und grossen Linsen ausgestattet. 

Augenkapsel ca. 50 v lang. Medianauge gross, 14 u in Durch- 

messer, schwach pigmentiert, rundlich, ohne deutliche, das- 

selbe umgrenzende Panzerbildungen und in demselben Niveau 

wie die vorderen Augen gelegen. Vor und hinter demselben, 

1 Es mag bemerkt werden, dass die Fusskrallen nicht mitgerechnet sind. 
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und zwischen den Seitenaugen, je zwei auf verdickten, etwas 

erhabenen, runden Platten eingelenkte Schwertborsten,! die 

zwei hinteren näher dem Medianauge ge- 

legen als die zwei vorderen. An den Sei- 

ten des Auges jederseits eine Borste. 

Weiter vorn noch zwei Schwertborsten vor 

den auf Platten inserierten. Die Ober- 

seite des Körpers hinter dieser Region mit 

wenigen, aber langen und starken, eben- 

falls ungefiederten Borsten!? versehen. 

Bekanntlich bilden die Epimeren bei 

den Larven dieser Gattung keinen zusam- 

menhängenden Bauchpanzer, sondern lie- 

gen zerstreut in die Körperhaut gebettet. 

Die erste und zweite Epimere derselben 

Seite an einander geräckt, doch deutlich 
getrennt, die dritte dahinten in einiger 

Entfernung davon gelegen. 

Die grossen Palpen sind nach aussen 

sten besetzt und kärzer als der Körper. 

Fig. 1. Thyas dentata 
S; THOR. Laänverboge 
Nur die Haare vor und 
zwischen den Augen 

sind angedeutet. Die 

Palpen und Beinba- 
sen etwas schematisch 

skizziert. 

mit mehreren Bor- 

Sie enden in zwei 

Spitzen, sind also zangen-(scheren-)artig. 

Die ;obere -Spitze; ist in der distalen 

Partie etwas nach unten gerichtet, haken- 

förmig gekrämmt und in zwei Nägelchen 
auslaufend. Diese Nägelchen sind in 

seitlicher Lage der Palpen schwer zu 

unterscheiden. Von vorn aber sind sie 
Fig. 2. Thyas dentata S. ; ; : 
THor. Larve, Palpen- deutlich zu: sehen und von einer tiefen 
spitze. X 495. Man sieht 

Spalte getrennt. Die untere Spitze ist 

in derselben Weise gerichtet, endet aber 

mit einer kurzen, starken stiftförmigen 
Borste und zeigt einige ziemlich lange Borsten in der Nähe 

des distalen Endes. Auf ihrer Unterseite sitzen zwei kamm- 

artige Gebilde, d. h. dicke, einseitig stark gefiederte Borsten. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die oben beschrie- 

bene Larve derselben von ZYhyas venusta KOCH, der bisher 

einzigen näher bekannten der Gattung, sehr ähnlich ist. Ich 

die beiden nach unten ge- 

richbteten Kammborsten. 

1 Bisweilen können sie eine fast unmerkliche Fiederung erkennen 

lassen. 
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selbst habe sie niemals gezuächtet und kann deshalb zur Zeit 

keine näheren Angaben tuber ihr Aussehen geben. Die Larve 

ist ja doch zum Teil schon ziemlich gut bekannt, so hat 
z. B. Dr. PIERSIG 1892 eine Figur geliefert.! Später gab er 

noch eine Abbildung nebst Beschreibung.? Sind die An- 
gaben korrekt und die Figur richtig gezeichnet — was viel- 

leicht nicht so ganz sicher ist — so liegt indessen ein kleiner 
aber vielleicht nur scheinbarer Unterschied der beiden ver- 

wandten Larven vor. PIERSIG gibt an, dass die untere Pal- 

penspitze vier groben, gefiederten Borstenbildungen träge. 

Die dentata-Larve dagegen ist, wie aus meiner Figur ersicht- 

lich, nur mit zwei ebensolchen Borsten ausgerästet. Doch 

halte ich dieses Unterscheidungsmerkmal fär sehr problema- 
tisch, weil auf der Figur in dem grossen PIERSIG'schen 

Werke (1897—1900) die zwei vorderen Borsten viel schwächer 
als die zwei hinteren sind; es ist sogar fraglich ob jene wirk- 

lich gefiedert sind. Auf der älteren Figur findet man näm- 
lich nur drei solche Borsten. Da die Angaben also streitig 

sind, kann man jetzt uber diesem Merkmal nichts Bestimmtes 

sagen. Dagegen können vielleicht andere Charaktere zum 

Trennen der Larven herangezogen werden, wenn man noch 
einmal und von diesem Gesichtspunkte aus die venusta- 

Larve etwas näher untersucht. Es leuchtet aber ein, dass 

die Larven zweier so nahe verwandten Arten nicht grosse 

Unterschiede aufweisen können. 
Wiuärden sich aber die Angaben PIERSIG's bestätigen, 

so unterscheiden sich die Larven u. a. in folgenden Merk- 

malen: 

Die Fusskrallen sind bei vezusta von zwei am Ende ver- 

dickten Borsten begleitet, während diese bei dentata zuge- 

spitzt erscheinen. 

Die untere Palpenspitze trägt bei venusta vier (oder 
drei?) gefiederte Borsten, von denen bei dentata nur zwei 

vorhanden sind. 
Auch läuft die untere Spitze bei dentata nicht in diese 

Borsten aus, wie es bei wvezusta nach PIERSIG der Fall sein 

1 Zool. Anzeiger 1892. »Beitrag zur Hydrachnidenkunde». 

? Zoologica 1897—1900, Heft 22. »Deutschlands Hydrachniden». 

Entomol. Tidskr. Arg. 34. H. 1 (1913). 4 
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soll. Doch ist dies vielleicht nur eine ungläckliche und wenig 

geeignete Ausdrucksweise, da sie zu einem Missverstand An- 

lass geben kann. Man bekommt ja leicht die Auffassung, 

dass das betreffende Glied nach aussen mit diesen Borsten 

endet, was kaum die Meinung sein kann. 



Drei neue schwedische Chloropiden. 

Von 

Einar Wahlgren. 

Im Sommer 1910 gelang es mir auf der Insel Öland drei 

Chloropiden zu fangen, welche nach gätiger Mitteilung vom 

Herrn Stadtbaurat TH. BECKER in Liegnitz neue Arten sind. 

Chlorops baltica n. sp. 

Kopf rotgelb mit schwarzbehaarter Stirn; Untergesicht 

und Backen blassgelb. Die letzteren etwa von der halben 

Augenhöhe. Hinterkopf in der Mitte breit schwarz. Schei- 

teldreieck gelb mit schwarzem rundlichem Mittfleck, der an 

den Seiten runzelig, in der Medianlinie deutlich gefurcht ist 

und in einen langen schmalen glänzenden bis zu den Fählern 

reichenden Strich fortgesetzt ist. Drittes Antennenglied nur 

von mittlerer Grösse, schwarz, an der inneren Wurzelseite 

sehr schwach rötlich; Borste weiss, an der Wurzel schwarz. 

Innere Antennenglieder rotgelb. Palpen gelb. Oberer innerer 

Mundrand glänzend schwarz. 
Thorax gelb mit matt grauschwarzen Striemen von ge- 

wöhnlicher Breite; die äusseren von einem feinen gelben 

Längsstriche geteilt. Behaarung sehr kurz, schwarz. Schildchen 

schwarz. Hinterräcken glänzend schwarz. Schulterbeulen 

mit einem rundlichen schwarzen Fleck. Der schwarze Fleck 

auf den Mesopleuren etwas länglich. Auf den Pteropleuren 

steht eine senkrechte, unten fleckartig erweiterte Linie. Sterno- 
pleuralfleck gelb; seine obere Begrenzung schwarz und von 
dem länglichen Hypopleuralfleck fortgesetzt. 
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Hinterleib oben schwarz mit schmalen kaum angedeu- 
teten gelbbraunen Hinterrandbinden, unten gelb. : 

Beiné gelblich; Vorderschenkel oben mit brauner Längs- 
strieme; Tarsen schwarzbraun. Flägel glashell. 

IPanger3s mm. 

Die Art steht C". panrnonica STROBL am nächsten. 

I Ex. auf wiesenartigem »Alvar»-boden bei Vickleby 
2AVIIRTOTO: 

Chlorops zonulata n. sp. 

Kopf goldgelb; Stirn deutlich schwarzbehaart; Unterge- 

sicht und Backen blassgelb; die letzteren etwas breiter als 

die halbe Augenhöhe. Hinterkopf mit breitem schwarzem 
Mittfleck.  Scheiteldreieck gleichseitig, glänzend gelb, mit 

schwarzem Ocellenfleck, scharfen schwarzen Seitenrändern 

und schwarzer vorgezogener Mittelfurche. Antennen gelb- 

rot; drittes Glied klein, rundlich; Borste weiss, an der Basis 

schwarz. Palpen gelb; Mundrand nicht geschwärzt. 

Riäckenschild mit äusserst kurzer, schwarzer Behaarung 

und ziemlich breiten mattschwarzen Striemen. Schildchen 

ganz gelb. Hinterräcken glänzend schwarz. Schulterbeulen 

und Mesopleuren schwarzgefleckt. Sternopleuralfleck gelb 
mit schwarzem Oberrand. Hypopleuralfleck deutlich. 

Hinterleib gelb mit breiten schwarzen Einschnitten. Am 

Hinterrand des ersten Ringes steht jederseits ein schwarzes 

Fleckchen. 

Beine gelb; Schenkel und Schienen der hinteren Paare 

oben mit braunem Wisch; Tarsen braun. Flägel glashell. 

Länge 3 mm. 

Die Art ist mit C. zaterrupfa MEIG. am nächsten ver- 

wandt. 

2 Ex. wurden mit dem Kötscher von Wachholdern auf 

dem »Alvar» bei Borgholm 22. VI. 1910 abgestreift. 

Dicer&eus nitidus n. sp. 

Kopf schwarz; Untergesicht mit den Backen gelbbraun; 

die letzteren etwas breiter als das dritte Fählerglied. Scheitel- 
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dreieck fast bis zu den Fählern reichend, glänzend schwarz 

mit gelblicher Spitze. Fuähler schwarz. Taster braun. 
Thorax und Schildchen glänzend schwarz mit äusserst 

kurzer, schwarzer Behaarung. Brustseiten glänzend schwarz. 

Schildchen mit vier Borsten. Schwinger gelb. 
Hinterleib glänzend schwarz. 

Beine schwarz; Kniee braungelb. Flägel farblos. Zweiter 

Randaderabschnitt etwa dreimal so lang ais der dritte. Rand- 
ader bis zur vierten Längsader reichend. Zweite Längsader 

gerade. Dritte und vierte Längsader schwach gebogen, zu 

einander parallel ausmändend. Letzter Abschnitt der fänften 

Längsader dreimal so lang als die Entfernung beider Quer- 
adern von einander. 

Kanse = t/s mar 
Diese Art scheint OD. opacus BECKER am nächsten zu 

stehen. 

I Ex. im Grase einer Lichtung des Fichenwaldes bei 

Borgholm 30. VI. 1910. 



Pro visional Description 
(with a figure) 

of a supposed new genus and species of the family Capside 

(Div. Laboparia REUT.?). 

Q: Habitually 

By 

A. C. Jensen-Haarup. 

Silkeborg, Denmark. 

Genus Balticola n. gen. 

like females of the genera Orthocephalus 

FIEB. and Pachytomella REUT., but remarkably differing 

a. Upper side (and 
extremities) of 92; 

b. Apex of abdomen 
(with genitalia) of sa- 
me, seen from below. 

by the want of arolie (according to O. 

M' REUTER and B. POPPIUS i lite) body 
and extremities with fine, adpressed, sil- 

very .grey pubescens; surface (in the spe- 

cies rather dull) moreover with semierect, 

stiff hairs, and also with scattered, scale 

like, adpressed, golden hairs on elytra and 

hindermost part of thorax etc. Eyes pro- 

jecting, semiglobular, touching thorax. An- 

tenn&e comparatively short; Ist and 2nd 

joints equally thickened, 3rd and 4th joints 

thin and slender. Hind femora much thick- 

ened; hind tibiz long and slender, with about 

5 spines in each external row. Body small. 

J: Not known (most probably full- 
winged, much prolonged and habitually 

quite unlike the female). 

Balticola Wahlgreni n. sp. 2: Apterous; brachypterous; 

membrane wanting. Oblong oval (see figure). Colour dull 
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black; apex of femora and tibie& reddish. Thorax posteriorly 
as broad as head across the eyes. Ist joint of antenn 

short, but projecting the front of head; 2nd joint the longest, 
but only slightly longer than any of the following joints, gra- 
dually thickened towards apex, scarcely so long as thorax 

is wide in front; the thinner 3rd and 4th joint of equal length. 

Long. ca. 2 mm. J: Not known. 
Hab.: Öland, Sweden; Dr. E. WAHLGREN leg. 

Note: Only 4 specimens are known (type specimen in 

my collection; two cotypes in Dr. WAHLGREN 's collection; 

a fourth specimen has been forwarded to Dr. B. POPPIUS, 

Helsingfors); these have all been collected in the quite in- 

teresting Alvar Districts on the said island by Dr. E. WAHL- 

GREN, who there made a series of faunistic and many other 

observations of the highest scientific importance. As the 

Hemipteron is undoubtedly new to science, I name it in honour 

of its lucky detector. The generic name should allude to 
its first known, baltic home. 

The discovery of the male is highly expected by syste- 

matists. 



Eine neue Anthomyid aus Schweden. 

Von 

Oscar Ringdahl. 

In einem Birkenwalde, eine halbe Meile im Osten von 

Hälsingburg, Schonen, fand ich im Anfang von August I911 

eine Anthomyid, uber welche Professor P. STEIN erklärt hat, 

dass sie eine bisher unbekannte Art sei. Auch im letzten 

Sommer, am Ende von Juni und im Anfang von August, 

wurde bei damaligen Besuchen auf demselben Platze das 

Vorkommen dieser Art festgestellt, aber waren sie nur auf 

Pferdemist oder in dessen Nähe zu finden und vergebens 

suchte ich sie auf anderen Stellen. Alle beide Geschlechter 

kamen vor, aber die Männchen waren die meisten. Obschon 

die Art recht häufig war, habe ich sie nie anderswo gefun- 

den, und halte ich es als wahrscheinlich, dass ihr Vorkommen ” 

recht lokal sei, wie auch, dass ihre Entwicklung im Pferde- 

miste vor sich gehe. 

Trichopticus Steinii n. sp. 

Männchen. — Kopfi ziemlich flach) so breitimiemder 
Thorax, Augen nackt oder sehr spärlich behaart, durch eine 

deutliche, schwarze Strieme getrennt, Stirne nicht vorragend, 

Wangen und Backen ziemlich schmal, Mundrand nicht vor- 

gezogen. Das ganze Untergesicht silbergrau bestäubt, ebenso 
ein weisses Mondchen iber der Fählerbasis. Fiähler schwarz, 

fast so lang als das Untergesicht, das dritte Glied fast 3-mal 
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so lang als das zweite. Borste lang gefiedert. Taster schwarz, 
ziemlich kurz und dick. Thorax schwarz, hell aschgrau be- 

stäubt, besonders an den Seiten, mit vier schwarzen Strie- 

men, die seitlichen am breitesten. Thoraxruäcken mit zer- 

streuten Börstchen, sonst nackt. Vier Dorsocentralborsten 

hinter der Naht, Acrostichalborsten kräftig und zweireihig, 

Präalarborste halb so lang wie die folgende Supraalarborste. 

Schildchen schwarzgrau. Hinterleib länglich eiförmig, so 
lang wie der Thorax, dicht gelbgrau bestäubt, und mit 

schwachen graulichen Schillerflecken. Eine bis zur Spitze 
reichende schwarze Ruckenstrieme, die sich am Ende jedes 

Ringes ein wenig verbreitet, hebt sich von der Bestäubung 

deutlich ab. Beine schwarz, die Hinterschienen bei den 

meisten Exemplaren schwach rötlich durchscheinend, Pul- 

villen und Klauen ziemlich kurz. VWVorderschienen unter der 

Mitte mit 2—3 deutlichen Borsten, Mittelschienen aussen vorn 

mit I, aussen hinten mit meist 4, innen hinten mit etwa 3 

Borsten, Hinterschenkel unterseits abgewandt mit einer kon- 

tinuerlichen Reihe von Borstenhaaren, die vor der Spitze 

länger und kräftiger werden, Hinterschienen aussen, '/s vor 

der Spitze mit einer längeren Borste, innen abgewandt und 

zugekehrt fast der ganzen länge nach behaart, an der Spitze 
innen mit einem abwärts gerichteten langen Dorn wie bei 
Trichopticus hirsutulus oder nigritellus. Flägel gerillt, glas- 

hell, an der Basis ein wenig gelblich, Randdorn fehlend, 3 
und 4 Längsader divergierend, die. vierte gerade, hintere 

Querader gerade, etwas kärzer als Ihr Abstand von der klei- 

nen Querader, Schuäppchen ungleich, weisslich, Schwinger 

selbartiungsef 6 mm. 
Das Weibchen hat eine ziemlich breite Stirne mit deut- 

lichen Krenzborsten. Hinterleib mit deutlichen Schillerflecken 

und deutlicher Rickenstrieme. Alle Schienen sind durch- 

scheinend rothgelb, die vorderen dunkler. Beborstung der 

Vorder- und Mittelschienen wie beim Maännchen, Hinter- 

schienen nur innen abgewandt mit 4 Borsten, ohne Endsporn. 

Alles uäbrige wie beim Männchen. 

Anmerkung (P. STEIN): Trotz der fast nackten Augen und der 
lang behaarten Fihlerborste gehört die Art wegen der Behaarung 
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der Hinterschienen und besonders wegen des Endspornes der- 
selben zum Verwandtschaftskreis der Trichopticus  hirsutulus 
ZETT. und anderer, mit denen sie auch die Hinterleibszeich- 

nung und die Anordnung der Sternopleuralborsten zu 1,3 ge- 
meinsam hat. 



Litteratur. 

»Danmarks fauna.» 

MARE (SNSJENSEN-EIAA RUP. ulseger.. 300. Sid. Pris (I) 4:50: 
A. KLÖCKER. Sommerfugle III. Natsommerfugle II. Del. 

201 sid. Pris (h.) 4: —. 
Ytterligare tvenne entomologiska band ha nu utkommit af 

»Danmarks fauna», förut omnämnd i denna tidskrift. 

JENSEN-HaarUP's »Teger» skola säkerligen äfven af Sveriges 
entomologer hälsas hjärtligt välkomna. Specialisterna ha ju all- 
tid sina dyrköpta specialverk; men för de entomologer, som icke 
helt och hållet försvurit sig åt någon specialitet, framför allt för 
>plein air»-entomologerna, som nära ett otidsenligt och svårtill- 
fredsställdt begär att, så långt möjligt är, lära känna hela den 
brokiga och skiftande insektvärld, som myllrar i skog och mark, 
för den, för oss äro dessa smärre och populära hjälpredor af 
otroligt värde. Icke minst ha nog skinnbaggarna lockat oss till 
närmare bekantskap. Genom J.-H:s »T&eger> är denna bekant- 
Sskapmattilormedlad. . Det är. sant, vi har. ju i var. tidskrift 
REUTER's utmärkta »>Hemiptera Heteroptera> och WALLENGREN'S 
»Revision af släktet Corisa>, men den senare är ju för yngre 
entomologer ej lätt tillgänglig, och den förra blef ju tyvärr aldrig 
fullbordad. Och i fråga om Miriderna (Capsiderna) ha vi varit 
hänvisade till REUTER's svåråtkomliga och ganska svårhandterliga 
>Hemiptera Gymnocerata Scandinavie» af år 1875. JENSEN-HAA- 
RUP's arbete är innehållsrikt — såväl i beskrifningar sora eko- 
logiska notiser — men ändå öfversiktligt och klart, det är lätt 
att komma till rätta med äfven för amatörer på området, och 
de 171 af förf. tecknade bilderna, mest helfigurer, äro, så vidt 

undertecknad förstår och kunnat kontrollera, verkliga små mäster- 
verk i prydlighet och pregnans. 

KLÖCKER's »Sommerfugle> äro redan våra gamla vänner. De 
två första små vackra banden ha vi nu flera år haft glädje af, 
vi ha rekommenderat dem åt våra vänner, och vi ha såsom be- 
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löning och uppmuntran satt dem i händerna på våra yngsta och 
mest lofvande entomologämnen. Den nu utkomna 3:dje delen 
behandlar noktuiderna. Visserligen är det icke särskildt tack- 
samt att fotografiskt återgifva dessas matta och orediga färgteck- 
ning, men dels är ju denna afbildningsmetod den enda använd- 
bara för ett fullt naturtroget återgifvande af de viktiga tecknings- 
elementen, dels äro för den ofta rätt vanskliga bestämningen af 
noktuiderna absolut korrekta bilder mer än annars af behofvet 
påkallande. På 28 taflor återgifvas samtliga danska arter; dess- 
utom är arbetet försedt med ett flertal för bestämningen viktiga 
detaljfigurer i texten jämte en del reproduktioner af de Haver- 
horstska afbildningarna; inalles 360 bilder. I öfrigt hänvisas till 
omnämnandet af de två första delarna i denna tidskrifts årgång 
EGNA Cl TEA S85 VIE. 

Norsk insektfaunistik. 

J. SPARRE SCHNEIDER. Maalselvens insektfauna. 1. Coleop- 
tera (Avslutning) Troms Mus. Aarsh. 33, 1912. 

J. SPARRE SCHNEIDER. Til Dovres Lepidopterfauna. Tromsö 
IMIGIS SYEATams Der St EOS 

Hufvuddelen af Maalselvens koleopterfauna har redan blifvit 
omnämnd i denna tidskrift (årg. 1911, sid. 121). Med ofvan- 
nämnda häfte föreligger ett storartadt faunistiskt arbete, resultat 
af 35 års samlingar, färdigt. Från området omnämnas 645 arter 
med uppgifter om frekvens, fyndort och fyndtid jämte notiser om 
deras utbredning i omgifvande områden. Arbetet är försedt med 
karta samt afslutas med en tysk resumé, hvari äfven en jämfö- 
relse med Tromsös och det »arktiska> Norges skalbaggfauna an- 
ställes. c 

I det andra af de ofvannämnda arbetena omnämnas mer el- 
ler mindre utförligt bortåt ett 70o-tal Dovrefjärilar samt meddelas 
en förteckning öfver samtliga på Dovre träffade fjärilar. 

Att närmare ingå på de båda arbetenas innehåll är icke 
undertecknads mening. Afsikten har endast varit att för svenska 
entomologer påpeka deras tillvaro. För förståelsen af våra egna 
fjällområdens, de arktiska och subarktiska regionernas insekt- 
geografi och insekthistoria äro de af den största betydelse. Våra 
egna fjällområedn, ja —I!I I resumén till »Maalselvens insekt- 
fauna» har förf. en not, som lyder: »Leider ist die Käferfauna 
des nödlichen Schwedens weniger erforscht, und man muss sich 
öfters mit der schwebenden Bezeichnung »Lapland» begnägen, 
von finnisch und russisceh Lapland dagegen lieger sehr genaue 
Lokalitäts-Angaben vor.> Tyvärr gäller första hälften af detta 
omdöme icke blott skalbaggfaunan. I entomologiskt hänseende 
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äro våra fjälltrakter mera okända än åtskilliga delar af Afrika. 
Skall det vara så mycket svårare att åstadkomma en undersök- 
ning af det, närliggande och egna landet? 

EE. W—=n. 

Tysk faunistik. 

Die Siässwasserfauna Deutschlands. Eine Exkursions- 
fauna, herausgegeben von prof. Dr. BRAUER. — Jena 1909/1912. 

Sötvattansbiologien är en forskningsgren, som under de sista 
årtiondena gjort stora framsteg. I alla våra grannländer arbetas 
för närvarande energiskt på detta område. Beträffande Sverige 
gäller detta ej i lika hög grad. I stort sedt ligger vårt land be- 
tydligt på efterkälken, ehuru särskildt på sista tiden intresset för 
sötvattensfaunan 1i allt större utsträckning gjort sig märkbart. 
Och Sverige är ju också bättre än de flesta andra länder ägnadt 
för limnologiska studier. 

Under sådana förhållanden förtjänar ett arbete som »Die 
Sässwasserfauna Deutschlands> att beaktas ej minst hos oss. 
Många af de där behandlade djurformerna finnas — eller torde 
kunna påvisas — i Sverige, och följaktligen har boken sitt stora 
intresse äfven för svenska naturvänner. 

Arbetet, som utkommit på GustaF FIiscHER's förlag i Jena, 
föreligger nu komplett i 19 häften, hvilka obundna betinga ett 
sammanlagdt pris af något mer än 68 mark. Måhända förefaller 
det mången vid första påseendet, som om priset vore onödigt 
högt uppskrufvadt i anseende till verkets obetydliga volym. Där- 
vid är emellertid att märka det ovanligt tunna papperet, den täta 

stilen och de särdeles talrika samt i de flesta fall mycket instruk- 
tiva afbildningarna. Att såväl i text som figurer på ett par håll 
felaktiga detaljer kunnat konstateras kan ej nämnvärdt nedsätta 
arbetets värde som helt betraktadt. Vidare är det för en ex- 
kursionsfauna en fördel, om den tar så liten plats som möjligt, 
och i föreliggande fall är därför formatet mycket lämpligt. En 
god sak är äfven, att hvarje häfte kan köpas för sig. 

För dem, som ännu ej fått kännedom om arbetet, kunna 
här ett par rader om dess uppställning vara på sin plats. Flera 
häften behandla insektvärlden, och jag skall här inskränka mig 
till att säga litet angående denna del af verket: 

Häfte 2. K. GRUNBERG: Diptera (exkl. Tentipedid2e), 312 sidor, 
348 figurer. 

Halens 4: EH REITIER: Coleoptera: 225. sidor, 101 figurer: 
Häfte 5—6. G. ULMERrR: ”Trichoptera. 326 sidor, 467 figurer. 
Häfte 7. R. och H. HEYMONS, TH. KUHLGATZ.: Collembola, Neu- 

roptera, Hymenoptera, Rhynchota. <112 sidor, 111 
figurer. 
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Häfte 38. FR. KLAPALEK, K. GRUNBERG: Ephemerida, Plecoptera, 
Lepidoptera. 163 sidor, 260 figurer. 

Häfte 9: EE; Ris: Odonata: '67-Sidörqorngurer 

Om de olika häftenas innehåll vill jag här gifva några korta 
antydningar. 

Hvad då först diptererna beträffa, så följer af sig själft, att 
i detta sammanhang blott en obetydlig del af den stora skaran 
behandlas. Dock kan det ju vara af vikt att på detta sätt få en 
god sammanfattning af de amfibiskt lefvande eller på annat sätt 
under något utvecklingsstadium vid vatten bundna tvåvingarna. 
Häftet inledes med en allmän öfversikt af organisationen hos så- 
väl imagines som larver och puppor samt innehåller som vanligt 
examinationstabeller och talrika afbildningar. Af en del arter 
finnas också figurer eller beskrifningar af larver och puppor. 

Skalbaggarna synas på ett förtjänstfullt sätt ha blifvit bear- 
betade af den kände coleopterologen EDMUND REITTER. FHEfter 
en kort, hufvudsakligen genom afbildningar belyst öfversikt af 
kroppsbyggnaden följa de med goda illustrationer försedda exa- 
minationstabellerna. Om de flesta släktena, eller åtminstone en 

stor del, torde man redan genom att se på figurerna få en bra 
uppfattning och på så sätt lätt kunna skaffa sig en orienterande 
öfverblick. Ett fåtal larver äro också afbildade. 

Dubbelhäftet 5/6, som behandlar den ganska vidlyftiga 
gruppen Zrichoptera, bör kunna påräkna ett särskildt intresse, 
emedan vi ej här hemma ha någon liknande god och tidsenlig 
framställning. Boken, som för öfrigt är lik sina föregångare, men 
med än fler figurer, är beaktansvärd äfven därför att ägg, larver 
och puppor ha fått sin särskilda behandling. 

Beträffande den lilla volymen n:r 7 är ej så mycket att säga. 

Collembolerna och neuroptererna ha ju redan blifvit behandlade 
i vår svenska insektfauna och bjuda därför kanske på mindre af 
intresse. Och ifråga om skinnbaggarna ha vi ju delvis på vårt 
språk redan goda framställningar af REUTER och WALLENGREN. 

Till nästa häfte, som behandlar dagsländor, plecopterer och 
fjärilar, sakna vi dock ännu delvis motsvarighet hos oss, ehuru 

ett arbete häröfver är förberedt. De två förra insektordningarna 
äro rikt illustrerade, och larverna har man också i möjligaste 
mån sökt behandla. 

Det 9:de och sista häftet innehåller odonaterna. Då grup- 
pen bearbetats i »Svensk Insektfauna>», knyter sig det största in- 
tresset vid de larvbeskrifningar och afbildningar af detta utveck- 
lingsstadium, som finnas i slutet af boken. 

Ofvanstående anmärkningar torde vara tillfyllest för att visa, 
att »Die Sissvasserfauna> äfven för våra entomologer har att 
bjuda på ett och annat, som kan vara värdt att taga vara på. 
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Säkert är, att på detta område ännu ofantligt många frågor vänta 
på sin lösning eller tarfva revision och komplettering. Därför 
är det att hoppas, att det lilla arbetet skall finna läsare äfven i 
vårt land, ägnad som boken är härför, genom att den på flera 
ställen framhåller hvad som ännu brister i vår kunskap och på 
så sätt eggar till egna studier. 

O. Lundblad. 



Smärre meddelanden och notiser. 

Herr A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks He- 

miptera— Heteroptera och mitt Miridsystem. <:Sistlidet år 
har i Danmark utkommit en bok öfver de i landet funna Hemi- 
ptera. Herr A. C. JENSEN-HaaArRUPS »Taeger>, utgörande en del 
af »Danmarks Fauna, Haandboeger over den danske Dyreverden, 
udgivet af Naturhistorisk Forening» utmärker sig isynnerhet genom 
sina i de flesta fall synnerligen goda illustrationer, hvilka helt 
säkert skola betydligt underlätta bestämningen af de ifrågavarande 
djuren. Arbetet skall utan tvifvel blifva af stor nytta äfven för 
determinationen af närgränsande länders hemipterfauna. Den 
entomologiska vetenskapen stannar därför i icke så ringa för- 
bindelse hos författaren. I slutet af boken har Herr JENSEN- 
HaAaARUP visat mig välvilligheten att redogöra för mitt nya hemip- 
tersystem och särskildt för min indelning af familjen Mirida 
(Capside). TJag är naturligtvis honom mycket tacksam därför, 
men nödgas dock framhålla, att han, troligen öfverhopad af för 
mycket arbete, icke haft tid att ordentligt sätta sig in 1 särskildt 
denna senare, hvilken han på flere ställen alldeles oriktigt åter- 
gifvit. Då hans redogörelse sålunda i många hänseenden blifvit 
missvisande och gör bestämningen enligt de angifna karaktärerna 
omöjlig och då, såsom sagt, hans bok troligen äfven 1 Skandi- 
navien kommer att ofta nog användas, anhåller jag att härmed 
i Entomologisk Tidskrift få rätta åtminstone de viktigaste af 
hans missuppfattningar. 

Så t. ex. säges, att divisionen Peylaria kännetecknas af 
»randet xyphus». Mer än hälften af hithörande släkten äga dock 
konvex, orandad xyphus. Då släktet Zopus anföres bland hit- 
hörande genera, begås ett stort misstag, ifall därmed menas 
samma släkte, som tidigare i boken bär detta namn. Mitt släkte 
Lopus är detsamma som Onychumenus, ty i själfva verket är 
decolor, icke gothicus, typen för opus i Hahns »Wanzenartige 

Insekten». Det släkte, dit gothicus hör jag har kallat Capsodes 
och det hör till divisionen Festheniaria af underfamiljen Mirina. 

Vid karakteriseringen af Heterotomina säges, att flygvingarna 
vanligen hafva »Cellehakke». Denna finnes endast hos ett danskt 
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släkte, Pilophorus, men saknas hos alla öfriga. Framranden af 
pronotum har icke hos Cyllocoris >en mot sidorna antydd hals- 
ring», utan är i sin helhet smalt linjeformigt nedtryckt. Alldeles 
orätt är att säga, att divisionen Halticaria utmärkes af mot spet- 
sex tilltjocknande baklår. Dessa äro tvärtom tjockare mot basen. 
Onödigt är att framhålla, att tibierna hos div. Heterotomaria 
stundom kunna vara försedda med svarta punkter. Detta är 
aldrig fallet hos någon dansk art. Däremot finnas sådana svarta 
punkter stundom hos div. Halticaria (Orthocephalus). 

Slutligen uppgifves vid beskrifningen af underfam. Mirina, 
att arolierna mot spetsen äro utstående från klorna. Ett sådant 
uttryck låter oss tro, att de konvergera mot spetsen, då de i 
själfva verket divergera. Alldeles riktigt beskrifvas de däremot 
1 öfversikten pag. 285. Fullkomligt vilseledande är uppgiften, 
att flygvingarna hos Mirzna ofta skulle äga en cellhake. Detta 
är blott fallet hos ett par sydamerikanska släkten och aldrig hos 
något europeiskt. 

Slutligen ett par anmärkningar rörande två i boken anförda arter. 
Pag. 299 anföres Vabis longipennis från Danmark och säges, 

att denna art bland annat skiljer sig från V. ferus genom kraf- 
tigare byggnad och bredare form. Den verkliga longipennis där- 
emot är betydligt smalare och smärtare än NW. ferus. Jag är 
därför öfvertygad därom, att uppgiften att JV. Iongipennis blifvit 
funnen i Danmark beror på en felbestämning. Tillhöra exem- 
plaren möjligen icke långvingad form af N. flavomarginatus? 

Uppgiften att Cyrtorr/unus  geminus stundom skulle hafva 
helt gul pronotum och skutell förefaller mig egendomlig. Jag 
har funnit denna art mången gång i södra Finland, men aldrig 
sådana exemplar. Kunna de icke möjligen vara långvingad form 
af C. flaveolus, som är tagen på samma ställe? 

O. M. REUTER. 

Praktiskt Entomologiska undersökningar i England. 

Sådana bedrifvas nu i de Engelska kolonierna och protektoraten 
af en särskild kommission (»Entomological Research Committee»), 
hvilkens ordförande Lord CRrRoMmERr nyligen till Parlamentet afgif- 
vit en rapport om dess verksamhet under de första tre åren. Där 
omnämnes bl. a. att Mr NEavE afslutat sin öfversikt af insekterna 
inom Östafrikanska Protektoratet och att Dr J. SIMPSON är syssel- 
satt med klassifikation af insekterna i Sierra Leona och vid 
Guldkusten; entomologiskt material erhöllos från 50 samlare, 
och omkring 100,000 ex. äro redan ankomna till London, innehål- 
lande många nyheter. Genom en mecenats (CARNEGIE) frikostig- 
het ha tre unge män satts i stånd att idka studier hos Dr 
HowaArp i Washington, N. Am., för att sedan skickas ut på en- 

tomologiskt arbete i Afrika. — Kommittén har från kolonierna ett 
årsanslag af 1,300 £ och från regeringen (Imperial Government) 

Entomol. Tidskr. Årg. AN TINET (OT 5 
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1,000 £; den har nu begärt fördubbladt anslag för en tillämnad 
undersökning i stor skala i och för bestämning af alla skadein- 
sekter inom The British Empire, jämte publikation af en månat- 
ligt utkommande tidskrift, som skall sysselsätta sig med dessa in- 
sekter, såväl de för landtbruket som direkt för människan (disease 
carriers) skadliga. Af rapporten framgår det värde den ökade 
kännedomen af insekterna har för lifsmöjligheterna i tropikerna 
och huru mortaliteten bland tjänstemännen och personalen i 
Västafrikanska kolonierna sjunkit från 90 pr mille (år 1896) till 
14 pr mille år 1911, till stor del en följd af de utförda protek- 
tiva åtgärderna mot sjukdomsförande insekter. Ett bihang till 
rapporten meddelar en uppsats af Mr LEFrRoY angående hans er- 
farenhet såsom »Government Entomologist> i Indien och Väst- 
indien, hvaraf framgår att utvecklingen af nya områden i tro- 
pikerna, den ökade konkurrensen i odlingen af dessas produkter 
och de nya upptäckterna angående den roll insekterna spela vid 
sjukdomars utbredning hos människor och djur brakt den Ento- 
mologiska vetenskapen »fram till fronten» och visat nödvändig- 
heten af dess idkande, såvida England skall kunna med fram- 
gång befolka sina besittningar, bekämpa den rådande sjukdomen 
och få valuta af agrikulturen. Det beklagas att England (i Europa) 
icke har någon Stats-Entomolog,! ingen station för experimenter 
med insekter och ingen organisation, som kan uträtta de arbeten, 
hvilka nu verkställts eller planerats inom dess kolonier, och 
man yrkar att någon elementär kännedom i praktisk entomologi 
må meddelas i folkskolorna, särskildt angående de allestädes när- 
varande insekter som visats vara bärare och öfverförare af flere 
af våra vanligare infektionssjukdomar (ur tidskriften >Lancet> för 
EDGE: TOK) 

& 

I afseende på den roll insekterna spela såsom förmedlare af 
smittosamma sjukdomar, har man som bekant, sedan ett par 
decennier kommit den närmare på spåren, först beträffande de 
lefvande smittoämnen, hvilkas Zfsprocess till en del försiggår inom 
insektkroppen; i dessa fall är smittoämnet (mikrober) i allmänhet 
en animal parasit, tillhörande Protozoerna, ss. vid Malarian: 
Plasmodium malarie, värddjur en Culicid; vid >»Sömnsjukan>: 
Trypanosoma, värddjur en fluga (Glossina); vid » Återfallsfeber»: 
Spirochete-arter, värddjur möjligen någon gång Hemipterer 
( Cimex 5), men hufvudsakligen icke till insekter hörande djur (Ormit- 
hodorus moubata), inalles omkring ett tiotal till denna (animala) 
grupp hörande parasiter. Under de sista åren har man allt mera 
börjat fästa uppmärksamheten vid insekternas mellanhand såsom 

" Lärare vid universitet och landtbruksinstitut, enskilda m. fl. utöfva 
sedan länge en gagnande verksamhet på den praktiska entomologiens 
område. & Red. 
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endast mekaniskt öfverförande (»porters>) smittämnet, utan att 
detta genomgår någon lifsprocess hos insekten, hvilket här är en 
vegetabilisk parasit (bacterie); 1 Lancet, 4 och 11 jan., 1913 med- 
delas af CH. MARrTIN (Director of the Lister Institute of preven- 
tive Medicine) resultatet af de senaste forskningarne på detta 
område. Hos /usflugan har man funnit de baciller, som orsaka 
pest, kolera, tyfoidfeber, lungsot, >Egyptisk»> ögonsjukdom m. m., 
men man får därför icke antaga att flugorna ensamma öfver- 
hufvud fortplanta alla dessa sjukdomar och framför allt icke, att 
de äro upphof till de stora epidemierna, vid hvilka andra fakto- 
rer spela in; särskildt med afseende på en af våra vanligaste 
smittosamma sjukdomar (tyfoidfebern) är det ej sannolikt att hus- 
flugan Zz allmänhet spelar någon väsentlig roll såsom öfverförare 
af smitta, men väl däremot under mera exceptionella förhållan- 
den, enligt hvad iakttagelser under Spansk-Amerikanska och Boer- 
kriget visa. Vid de ofta svåra epidemierna af »barnkolera> (i 
de större städerna under sommaren) anses husflugan otvifvel- 
aktigt vara smittobärare. Lofppor antagas vara de hufvudsakliga 
öfverförarne af pesten, nämligen från råttor till människan och 
oftast genom NXenopsylla cheopis och Ceratophyllus fasciatus, hvilka 
båda anträffas hos råttor. Löss (Pediculus vestimenti) anses kunna 

öfverföra »flödetyfus>, numera en sällsynt sjukdom. Vägglöss 
(Cimex lectuiarius) spelar sannolikt ingen eller obetydlig roll såsom 
smittoöfverförare; man har 1 eft fall experimentelt lyckats öfver- 
föra pest genom dem, men intet skäl antaga, att detta äger rum 
1 naturen. Med afseende på Diptera kan tilläggas att »barnför- 
lamning>  (Poliomyelitis) experimentelt  öfverförts genom  <stall- 
flugan (Stomoxys calcitrans) — om detta äger rum i naturen 

torde vara oafgjordt, säkert är att azdra spridningsmedel finnas. 
MARTINS uppsats illustreras af intressanta och upplysande 

teckningar af diverse »porters». 1. Husflugan — af särskildt 
intresse diagrammen af mundelar och digestionsorganer — den 
pedunkulerade >»kräfvan», magsäck och tarm -—— jämte beskrif- 
ning af digestionsförloppet, särskildt den egendomliga regurgita- 
tionen från kräfvan, hvilken man lätt kan iakttaga, då flugan 
efter måltiden blåser ut >»bubblor» från munnen och suger in 
dem igen, ett sätt för flugan att föda sig på torrt material. 
2. Loppor (Xenopsylla cheopis) — dels mediansektion af hela 
kroppen — med mundelar, tarmkanal, muskler, Tubul&e Malpighii 
m. m., dels tvenne särskilda diagram af mundelarne, utvisande 
mekanismen, hvarigenom loppan kan infektera ett djur eller 
människa. 3. Löss (Pediculus vestimenti), diagram af digestions- 

kanal och mundelar, specialdiagram afhufvudets sug- och stick- 
apparater. 4. Cimex lectularius, diagram af dito. 5. Ovrnithodorus 
moubata med instruktiva specialteckningar af mundelarne (>bor- 
ren», »farynxpumpen>», magsäcken) och af tarmkanalen. 

H. NORDENSTRÖM. 
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Larver till Macrothylacia rubi L. förpuppade på hösten. 

— Då en del zrubi-larver de sista dagarna i oktober skulle flyttas 

om i och för Öfvervintring, öfverraskades jag af att bland dem 

finna äfven en puppa. Densamma låg fritt på jordlagret utan 

någon som helst inspinning. Efter några dagar var puppan död 

och föll vid beröring sönder i en stinkande sörja. 

Burken med larverna lät jag tillsvidare stå kvar inne för 

att utröna, om flera larver ämnade förpuppa sig. 

I slutet af november undersöktes burken ånyo. «4 larver 

voro döda, 3 lefde, den ena af dessa inspunnen i en kokong 

bland visset löf. I löfvet hittades dessutom 3 tomma kokonger 

och under löfvet, direkt på jordlagret 4 puppor, alla lefvande 

och mycket lifliga, 2 larvskinn lågo tillsammans med kokongerna, 

2 bredvid pupporna på jorden. 

Således tyckas af larverna 2 lämnadt kokongerna för att för- 

puppa sig utanför dem, en förpuppat sig i densamma och sedan 

som puppa arbetat sig ut, 2 förpuppade sig utan att spinna kor 

kong (puppan från okt. och en af nov.-pupporna). 

Luften i burken var varm och fuktig, temperaturen 

SERIE ACA 
Den 26 nov. framkom ur en af pupporna en S-fjäril: Föl- 

jande dags morgon hade hon lagt en hög med ägg på glas- 

väggen (c:a 50 st). Färgen på dessa var ljust grågrön, men då 

de sedan togos ut ur den fuktvarma burken, antogo de på några 

få minuter sin vanliga brungrå färg med de karakteristiska ljusa, 

ringformiga teckningarna kring mikropylen och sidorna. Några 

ägg, som fingo ligga kvar i burken, äro ännu efter 5 dagar grå- 

gröna med svaga ljusare ringar. 

Den 1 dec. kläcktes ytterligare ett P-exemplar. Såväl detta 

som det förra ex. ägde ej kraft att utveckla vingarna fullstän- 

digt, utan förblefvo dessa mer eller mindre skrynkliga och 

veckade. De återstående pupporna voro nu döda; äfven den 

förut omnämnda inspunna larven hade öfvergått till puppa, hvil- 

ken var död och stinkande. De andra 2 innehöllo fullbildade 

fjärilar. I mig tillgänglig litteratur har jag endast på ett ställe 

(Sitzungs-Bericht ?3/10 1909, Berliner Ent. Ver.) sett omnämnt att 

en rubilarv förpuppat sig på hösten. Där nämnes emellertid 

ej, huruvida puppan lämnade någon imago. 

Orsaken till denna tidiga förpuppning torde väl vara den i 

förvaringsburken rådande höga temperaturen. Man bör således 

genom värme kunna få dessa larver att förpuppa sig på hösten 

och möjligen äfven få 8 befruktad och få nöjet att under vin” 

tern uppföda en ny generation. Larverna äro ej så nogräknade 

med födan. Jag har flera gånger påträffat dem ätande af lin- 

gonris. 

1 Värmen alstrad af de multnande löfven. 
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Det är för öfrigt märkvärdigt, att man på våren så sällan 
ser till zrzör-larverna. De lära ju dock före förpuppningen krypa 
omkring någon tid. En enda gång har jag funnit larven på 
våren, eller rättare vintern, nämligen i början af februari (1908), 
då en larv hittades — krypande på snön 1 solskenet. Denna 
öfvergick till puppa !93/2, som sedan lämnade en felfri S. 

Stockholm i dec. 1912. 
FRITIOF NORDSTRÖM. 

Pachytylus migratorius L. förekom, som i föregående 
årgångs sista häfte, sid. 262, omnämndes, i fjol flerstädes i vårt 
land. Till föregående uppgifter kan nu läggas ytterligare en. 
I september 1912 iakttogs nämligen af en son till stationsinspek- 
tor NORDBERGER i Dannemora sträckgräshoppor på Bullerö, långt 
ut i Stockholms skärgård. Enligt vår sagesman >»stötte man på 
gräshoppor hvar man gick». — 

Då sträckgräshopporna helt säkert kommit hit östanifrån, 
gjorde undertecknad i höstas prof. E. REUTER i Helsingfors en 
förfrågan, om man 1 Finland iakttagit sträckgräshoppor 1 större 
manad under ar 1912. Prof. R. kände tre säkra fyndorter. På 
Medvastö i skärgården, några mil väster om Helsingfors, förekom 
sträckgräshoppan i slutet af juni och början af juli massvis, så 
iden Rom Ihoptalst insamlades) för att — mata. en. katt! 
I senare hälften af augusti anträffades enstaka ex. vid Tvärminne 
zoologiska station och den förste september infångades ett ex. i 
Helsingfors stad. 

ANG ER 

Understöd för entomologiska forskningar innevarande 
år har af Kgl. Vet. Akademien utdelats åt följande personer: 

fil. kand. A. KEMNER, Lund, 125 kr. för studiet af Coleop- 
terernas biologi samt fil. lic. H. STRINDBERG, Stockholm, 100 kr. 
för studiet af dipterernas embryologi. 

Dödsfall. — Den 14 februari afled hastigt föreningens mång- 
åriga ledamot och medlem af styrelsen byråchefen i Kgl. Landt- 
bruksstyrelsen, Fil. D:r F. TrYBom. En utförlig lefnadsteckning 
kommer framdeles att intagas i tidskriften. 

Rättelser. — I ett meddelande om hemipterer, som jag 
lämnat i Ent. Tidskr. 1912 sidorna 260—261, förekomma på 
grund af ej företagen korrekturläsning så många tryckfel beträf- 
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fande släkt- och artnamn, att jag anser mig här böra påpeka 
dem. 

Namnen Corisida, Mibrovelia, Pterometus, Rhopalis och parum- 
p$unctatis böra utbytas mot resp. Coriside, Microvelia, Pterotmetus, 
Rhopalus och parumpunctatus. 

O. LUNDBLAD. 



Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Sammankomsten den 14 december 1912. 

För en tid af två år omvaldes till ordförande Prof. CHR. 
AURIVILLIUS, till medlemmar af styrelsen Prof. SvEN LAMPA och 
Byråchefen F. TrRYBoMm samt till suppleant i styrelsen Dr. J. 
PEYRON. 

Till revisorer för år 1913 utsågos hrr J. CEDERQuIsST och 
K. A. ARONZonN med hr A. EKBLoM som suppleant. Till klubb- 
mästare omvaldes hr A. RINGSELLE. 

Föredrag hölls af Prof. E. LÖNNBERG, som redogjorde för 
det entomologiska innehållet i en serie föreläsningar i zoologi, 
Som fhallits at LINNÉ åren 1751— 1752. Af. det som anfördes i 
detta intressanta föredrag framgick, att LInnÉ äfven på entomo- 
logiens fält var samme föregångsman han på andra naturveten- 
skapens områden visat sig vara. Hans systematiska uppfattning 
af de olika insektgrupperna skilde sig visserligen mycket från 
den, som i våra dagar är gällande, men i flere afseenden har 
han lagt grunden till vårt systematiska vetande. Särskildt märk- 
lig var hans skarpa blick för insekternas lefnadsförhållanden. 
Han förstod att uppskatta deras ingrepp i naturens allmänna 
hushållning, förstod att värdera både den nytta och den skada 
många arter kunna göra oss. Och i dessa frågor uttalade han 
åsikter, som först i våra dagar slagit igenom och börjat tillämpas 
i praktiken. 

Meddelade Dr. I. TRÄGARDH några iakttagelser rörande or- 
saken till att af minerarlarver angripna blad vid vissnandet bi- 
behålla fläckar af grön färg. Fenomenet hade hittills tolkats så, 
att larverna skulle afsöndra något för bladväfnaden och speciellt 
de gröna färgämnena konserverande sekret. Förklaringen låge 
sannolikt däri, att minerarne afskuro bladnerver. Härigenom af- 
brötes den regressiva saftströmmen från den del af bladet, som 

låg omedelbart utanför bladnerven. 
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Slutligen visade Dr. T. LAGERBERG ett exemplar af Spondylus 
buprestoides, som vid anträffandet bar ett par pseudoscorpioner 
hängande en i en antenn, den andra i ett af benen. Arten 
var Chelifer- cyrneus. Spondylus-exemplaret var rikt besatt med 
gamasider. 

Sammankomsten den 1 mars 1913. 

Sedan föregående sammanträde hade föreningen genom döden 
förlorat sina medlemmar Byråchefen Dr. F. TrRYBom och Folk- 
skolläraren AuG. ÖSTERBERG. 

Anmäldes att föreningens stipendiat studeranden O. PALM- 
GREN inlämnat berättelse rörande den resa han föregående år i 
entomologiskt syfte företagit till Gotland. 

Vid 2:dra internationella entomologkongressen i Oxford 1912 
tillsattes en särskild kommitté för befordrandet af den s. k. no- 
menklaturfrågans slutgiltiga lösning. Från denna kommittés sekre- 
terare hade till föreningen ingått en anmodan att föreningen i 
sin mån ville verka för denna sak och att från svenska entomo- 
loger införskaffa uttalanden i hithörande frågor. På styrelsens 
förslag tillsattes en kommitté, bestående af hrr AURIVILLIUS, TULL- 

GREN och TRÄGÅRDH med uppdrag att handlägga ärendet. 
Föredraget för aftonen hölls af Dr. I. TRÄGARDH och be- 

handlade >»Studiet af insekternas tropismer och dess betydelse 
för den praktiska entomologien.> Föredraget är publiceradt i 
Sanna och Flora, Inte EOS: 4 

Sammankomsten den 26 april 1913. 

Till nya medlemmar hade af styrelsen invalts Fil. Kand. A. 
KEMNER, Studerandena M. B. OLsson och O. V. AHLBERG, samt- 

liga 1 Lund, Konservator G. SANDBERG och skulptören Ö. STRAND- 

MAN i Stockholm samt Fru SoFf1iE RostrRuP i Köpenhamn. 
Sedan föreningen tagit del af revisionsberättelsen, som här 

nedan in extenso införes, beviljades styrelsen och skattmästaren 
full ansvarsfrihet. 
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»Undertecknade utsedda att granska Entomologiska Förenin- 
gens i Stockholm räkenskaper för år 
uppdrag afgifva följande 

Behållning från 1911 . 
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set ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Skulder: 

A. EF: REGNELES fönd frid le ee 68 = lebuskregstlse dejt NNE OL ERR 

P. F. WAHLBERGS » «fe. fer aljer ev KINDA lr ÄN VV RRSTRORSEA 

CLAES GRILLS » SKE BLAS «er söner FR JAN get ere RT va pia KON TR RR IG EIS 

ÖSKAR 'SANDAHLS fOnC7 :.: cs es. 18 fer 6 er er & FE fl ONEKNINE 

I; Wi. SMITTS "ida oe 2 gedejesrl fell ee edan) oh kör ei el Fö NLA SANN TV EN 

Ständiga ledamöterS ji sf... . cm 8 ec de. o sc el rs RT RRREEIERSA SEE 

Kässa KOnlOdem e sars? « je; öl fer le ie ST STEN er tr sr EA ITI3FOL 

119: 67 Kapital Konto . fe 

Kronor 25,962: 91 

Å särskildt Inventarie-Konto är Föreningens bibliotek och För- 

lagsartiklar upptagna till brandförsäkringsvärdet . . . . . 32,000:— 

Ledamöternas antal voro vid -.årets slut: 

Fledersledamöter: <LuiKlassen i .bA. Ms, obe sara 

» II » SAT ER SARS I 

Körresponderande ledamöter cf. mo. Hee ss 

Ständiga. ledamöter. slem. bc stt, fl KAN AN REA 

ÄÅrsledamöter |. bam ägs: dis ola nee Loe AA SIA 

i utlandet 19 

Summa 232 

Revisorerna, som genomgått och granskat samtliga räken- 
skaper och verifikationer äfvensom värdehandlingarna, hafva där- 
vid funnit allt i god ordning och utan anledning till någon an- 
märkning. 

På grund häraf hemställa vi härmed till Föreningen, att full 
och tacksam ansvarsfrihet måtte beviljas Entomologiska För- 
eningens styrelse och kassaförvaltare för räkenskapsåret 1912. 

Stockholm den 19 April 1913. 

Justus Cederquist. Å. K. Aronzon.» 

På förslag af styrelsen tilldelade föreningen sitt vandrings- 
stipendium åt studeranden vid Norrmalms Högre Allmänna Latin- 
läroverk KNUT SJÖBERG, som hade för afsikt att idka entomolo- 

giska studier i Stockholms skärgård. 
Föredrag hölls af Dr. I. TRÄGARDH om mundelarnes bygg- 

nad hos minerarlarver bland småfjärilarne samt om WVepticula 
sericopeza, ett skadedjur på lönnens frukter. 
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Meddelanden från Entomologiska Sällskapets 
i Lund förhandlingar. 

4, 

Sammankomsten den 27 Januari 1912. 

Efter protokollsjustering och sedan revisorernas berättelser 
öfver granskningen af föregående års räkenskaper och biblioteks- 
förvaltning föredragits samt tacksam decharge beviljats resp. funk- 
tionärer, valdes till medlemmar i styrelsen för året docent SIMON 
BENGTSSON, Oordf., fil. och teol: kand. HELGE ROSÉN, sekr., 

lektor EINAR WAHLGREN samt amanuenserna ERIK WIDMARK och 
ALAR. KEMNER. 

Till medlemmar af sällskapet invaldes amanuens STEN VALLIN 
och fil. stud. SIGVARD SJÖBERG. 

Lektor E. WAHLGREN höll föredraget för aftonen, som be- 
handlade Sveriges indelning 1 insektgeografiska regioner, särskildt 
på basis af fjärilarnes utbredning, och de viktigaste faktorer som 
bestämma dessa. Följande faunistiskt entomogeografiska regioner 
uppstäldes: 1) den arktiska (resp. alpina) regionen, hvars nedre 
gräns utgjordes af träd-(björk-)gränsen; 2) den subarktiska (resp. 
subalpina) regionen, som omfattade den botaniska björkregionen 
jämte öfre delarne af barrskogsområdet; 3) den boreala regionen, 
hvars sydgräns ginge från Värmlands nordspets genom södra 
Dalarne och därpå såsom sydostgräns genom de sydnorrländska 
kustprovinserna till mellersta eller norra Angermanland; 4) den 
subboreala regionen, som - omfattade norra delarne af Värmland 
och Västmanland, södra Dalarne och det sydnorrländska kust- 
området upp till mellersta eller norra Ångermanland; och 5) den 
tempererade regionen, som utgjordes af "södra Sverige och in- 
delades i: a) mellansvenska distriktet, omfattande Uppland, Söder: 
manland, södra Värmland, södra Västmanland, Nerike, norra 

Västergötland, sannolikt Dalsland samt Småländska höglandsom- 
rådet, b) sydsvenska distriktet, omfattande Östergötland, Kalmar 

läns fastlandsdel, Blekinge, Skåne (möjligen med undantag af 
norra delen), Halland, Bohuslän och södra Västergötland, samt 

c) de baltiska öarnes distrikt, omfattande Öland och Gottland. 
Föredragaren diskuterade därefter de faktorer, som kunde 

tänkas vara bestämmande för fjärilarnes faunistiska utbredning, 
och ansåg, att på sin höjd 5—7 926 kunde vara i sin utbredning 
begränsade genom näringsväxternas upphörande, att edafiska och 
topografiska faktorer i och för sig vore af föga betydelse för ut- 
bredningsbegränsningen, utan att denna hufvudsakligen bestämdes 
af klimatiska faktorer och för fjärilarnas vidkommande hufvud- 
sakligen af sommartemperaturerna. Gränserna för flertalet af de 
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nämnda regionerna sammanfaller också med juliisotermen. Träd- 
gränsen sammanfölle ungefär med juliisotermen för + 10”, gränsen 
mellan boreala och subboreala regionerna med isotermen för 
+ 15” och mellan den sistnämnda och tempererade regionen med 
isotermen för + 16”. 

Skilnaden mellan det sydsvenska och mellansvenska tempe- 
rerade distriktets fjärilfauna kunde däremot icke bero på klima- 
tiska (ej heller trofiska, edafiska eller topografiska) differenser 
mellan de båda områdena, utan höll föredragaren för troligt, att 
större delen af de speciellt sydsvenska arterna inkommit så sent, 
att de ännu ej hunnit sprida sig öfver hela det för dem i kli- 
matiskt hänseende lämpliga området. Någon insektgeografisk 
»bokregion» i samma mening som öfriga regioner funnes således 
icke. Sammansättningen af de baltiska öarnes fjärilfauna vore 
framför allt betingad af geohistoriska omständigheter och af 
öarnes nuvarande isolering från fastlanden, ehuru här också eda- 
fiska faktorer (alfvaret) af betydelse spelade in. 

Med anledning af föredraget yttrade sig ordföranden, fiskeri- 
intendenten ÅGREN och amanuensen KEMNER jämte föredragaren. 

Sammankomsten den 15 maj 1912. 

Sedan föregående mötes protokoll upplästs och godkänts, in- 
valdes e. 9. amanuensen PauL HENRIC! som medlem i sällskapet. 

Amanuens C.: JöNssoN- refererade delar af G: ADEERZ, Let 
nadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilide och 
Sphegide, IV. Med anledning af referatet yttrade sig herrar 
BENGTSSON, KEMNER Och RINGDAHL. 

Folkskolläraren Ösc. -RINGDAHL demonstrerade några för 
den svenska faunan nya Diptera, anträffade af föredragaren själf 
vid Kullen, Ringsjön m. fl. ställen i Skåne näml.: Hydrotea cyrto- 
neurina ZLETT., Hydrot. similis MEADE, Hydrot., militaris MEIG., 

Hydrot. tuberculata ROND., Criorhina berberina EABR. och C7. 
oxyacanthe MEG. 

Kand. ALVAR NEANDER refererade C. WESENBERG-LUND, 

Uber die Respirationsverhältnisse bei unter dem Eise tberwin- 
ternden luftatmenden Wasserinsekten, besonders der Wasserkäfer 

und Wasserwanzen. ; 
Kand. A. NEANDER visade ett flertal sällsynta skalbaggar 

och fjärilar, näml.: Omophron limbatum, tagen af föredragaren vid 
Bökeberg och Bromölla i Skåne, Anthribus scabrosus, träffad vid 
Ojaby i Småland, £E/later rufus, träffad 1 Blekinge, Lema asparagi, 
tagen 1 Lund, emoria vernaria och Hadena bicoloria, båda tagna 
i Öjaby i Småland samt en larv af Doritis Mnemosyne, äfvenledes 
träffad vid Öjaby i Småland. 

Ordföranden visade ett af honom i enlighet med ett före- 
gående mötes beslut för sällskapet inköpt porträttalbum. 
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På förslag af ordföranden beslöt sällskapet afsända ett häls- 

ningstelegram till dess förre sekreterare, fiskerintendenten HuGo 

ÅGREN. 

Sammankomsten den 26 oktober 1912. 

Ordföranden meddelade, att på grund af flera sammanträf- 

fande ogynsamma omständigheter ingen vårexkursion . kunnat 

företagas. 
Till medlemmar i sällskapet invaldes kandidaterna BROR HAM- 

FELT, ÖSCAR ÖHM, ÖLOF ÅHLBERG Och SIGURD HERMANSSON. 

Amanuens ÅA. KEMNER refererade G. W. MÖLLER, Der End- 

darm einiger Insectenlarven als Bewegungsorgan och redogjorde 

i sammanhang därmed för egna iakttagelser öfver analsegmentets 

utbildning och betydelse för lokomotionen hos Coleopter-larver. 

Föredraget belystes med talrika lefvande och konserverade typer 

af larver. 
Ordföranden, doc. S. BENGTSSON, visade: exemplar af Tri- 

chopter-larvhus, påträffade under sommaren i Helgasjön i Småland, 

som voro angripna af den i så många hänseenden märkvärdiga 

parasitstekeln Ågriotypus armatus CURT. Föredragaren redogjorde 

för viktigare drag af denna stekels morfologi och för dess om- 

tvistade systematiska ställning, äfvensom för nyare undersökningar 

af MÖLLER, KLAPÅLEK m. fl. öfver dess intressanta ökologi. Af 

C. G. THOMSON hade densamma ingenstädes i hans arbeten om- 

nämnts, men anförde föredragaren, hurusom THOMSON hade i sina 

akademiska föreläsningar vårterminen 1886 framlagt sin uppfatt- 

ning af denna stekels plats i systemet, påvisande dess intermedi- 

ära ställning mellan ichneumonerna och proctotruperna, och an- 

sett den ansluta sig närmast till den senare familjen och här 

»komma nära släktet Helorus, som också parasiterar på Neuropter- 

larver». Äfven exemplar af den sällsynta stekeln visades, an- 

träffade af THOMSON vid Klinta och Rösjöholm i Skåne på 1870- 

talet. Jfr FiutP TRYBOM, Ågriotypus armatus (WALKER) CURTIS, 

iakttagen i en svensk insjö. Entom. Tidskr. ÄTS 800, 

Sidi JO: 
Med anledning af föredraget yttrade sig utom föredrags- 

hållaren hrr. KEMNER, NEANDER och WAHLGREN. 

Lektor E. WAHLGREN visade exemplar af sträckgräshoppan 

(Pachytylus migratorius 1.), träffadt under sommaren i Härnösands- 

trakten. 
Kand. ÖLoF ÅHLBERG angaf nya lokaler för några af honom 

under förliden sommar påträffade, sällsynta svenska skalbaggar, 

af hvilka Rantus melanopterus ZETT., af hvilken 1 ex. tagits vid 

Bökeberg i Skåne, erbjöd särskildt intresse såsom ej känd förut 

annat än från våra fjälltrakter. 
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Sammankomsten den 14 december 1912. 

Sedan ordföranden, doc. S. BENGTSSON, hälsat de talrikt 
närvarande medlemmarne välkomna, utsågos amanuenserna E. 

WIDMARK och A. KEMNER till revisorer för granskning af räken- 
skaper och bibliotek. 

Ordföranden föreslog, att sällskapet 1 början af nästkommande 
år skulle fira 10-årsfest, och beslöt sällskapet uppdraga åt styrel- 
sen att anordna en dylik. 

Lektor E. WAHLGREN höll föredrag öfver det Öländska alf- 
varets fjärilfauna. Efter några inledande ord om det stora södra 
alfvarets geologiska, topografiska, klimatiska och botaniska natur, 
redogjordes för förekomsten af de 44 arter 2acrolepidoptera före- 
dragaren anträffat. Af dessa voro sannolikt endast 30 verkligt 
tillhörande alfvaret, och af dessa 6 arter endast träffade på alf- 
varängsartade lokaler, de öfriga dessutom eller uteslutande på 
alfvarstäppen. Af de 30 äkta alfvarfjärilarne voro icke mindre 
än 26 arter mer eller mindre heliophila, d. v. s. åtminstone till- 
fälligtvis dagflygande, ehuru endast 9 tillhörde de verkliga dag- 
fitilarne (Rhopalocera). Alfvarfjärilarne visade ganska tydliga 
anlag för nanism; detta var fallet med alfvarets båda vanligaste 
dagfjärilar, Satyrus semele och Coenonympha pamphilus samt dess- 
utom åtminstone med Lyc&ena argus, Mesotype virgata och Co- 
sctnia striata. En del arter hade på alfvaret utbildat säregna 
raser: Satyrus semele, Thalpophila matura, Selidosema ericetaria 

och möjligen Endrosa roscda; af andra förekommo utprägladt 
sydliga raser, såsom Scordiona fagaria, af åter andra funnos 
afvikande aberrationer, såsom Epinephele jurtina, Lycena astrarche, 
Augiades comma, Asgrotis orbona. I ökologiskt hänseende var 
alfvarfaunan mera en xerophil ängsfauna än en hedfauna; i sin 
sammansättning vore dock alfvarfaunan något i vårt land alldeles 
enastående med bl. a. sådana arter som Acontia luctuosa och 
Endrosa roscida. I sin faunistiska sammansättning var alfvarets 
fjärilvärld mer utprägladt sydlig än dess växtvärld; olikt denna 
saknades också fullständigt glaciala eller subglaciala Telik ter et 
alfvarfjärilarne voro 26,6 2 af orientaliskt ursprung, de öfriga af 

sibiriskt, medan Ölands fjärilfauna i sin helhet blott hyste 15 2 
arter med orientalisk härkomst. Alfvarets fjärilfauna talade enligt 
föredragaren för en invandring direkt från kontinenten, sannolikt 
under Ancylustiden, en åsikt som föredragaren förut framfört I 
>» Fauna och Flora», årg. 1910 och Zeitschr. f. wiss. Insektenbiologie, 
Jäs snor 

De för alfvaret mest karakteristiska formerna af Macrölept? 

doptera visades. 
Folkskolläraren O. RINGDAHL föredrog öfver Sveriges RO 

flugor och demonstrerade flera intressantare representanter för 
denna grupp, af hvilka två, Cyrtopogon lateralis FALL. och Rhadi- 
urgus variabilis ZETT., ej förut påträffats i Skåne. Be 



Fjärilsfynd, 
mest från Jönköpingstrakten, 

antecknade af 

GON XOL POrat; 

Jönköping. 

Då lokaluppgifter för insektfynd äro nödvändiga för upp- 

dragande af de entomogeografiska konturer, som sysselsätta 

många forskare nu för tiden, torde nedanstående bidrag till 

kännedomen om macrolepidopterernas utbredning ej sakna 

sitt värde. De gälla företrädesvis Jönköpingstrakten och 

norra Smålands högland, min hembygd, men några upp- 

gifter hafva äfven medtagits från andra orter, där iakttagelser 

gjorts af mig och tillfälliga meddelare. Uppgifterna från 

Jönköpingsområdet grunda sig till det mesta på fynd, som 
en del lärjungar till mig under senare åren af min tjänst- 

göring vid h. allm. läroverket härstädes lämnat mig till 

granskning. Det är isynnerhet numera löjtnanten NILS 

LYCKBERG (N. L.) och banktjänstemannen KARL JANSSON 
(K. J.) — »de blifvit män i staten de forna pojkarna» —, 
som lämnat det rikaste materialet för kunskapen om traktens 

fjärilsfauna. Värdefulla iakttagelser ha också gjorts af nu- 

mera veterinären KARL RYDIN (K. R.), med. kand. HIL- 

DING BERGSTRAND (H. B-.) och civilingeniören KARL LJUNG- 
GREN (K. LJ.), den förstnämnde i sin hemort Forserum, den 

sistnämnde på Visingsö. Vidare har jag till denna uppsats 

fått en mängd uppgifter af kaptenen vid Smålands artilleri- 

fesemente. N. CC: OHLSON (NN. CM Ol, som 1 sin samling 

Entomol. Tidskr. Årg. Fö Id: 2 (LOL). 6 
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har många. fjärilar, han infångat dels i Jönköping med om- 

nejd, dels vid Ekeryds järnvägsstation 22 km. söder om 

Jönköping. Där någon af de nämnda varit ensam om jakt- 

tagelsen, har jag vid fyndortens namn anfört hans initialer 

inom parentes såsom auktoritet för uppgiften. 

Enstaka bidrag har jag ock mottagit af löjtnant PHILIP 

VON KRUSENSTIERNA (PH. Vv. K.), frih: ALLAN VON ESSEN 

(A. v. E.), veterinär HILDING MAGNUSSON (H. M.), studen- 

ten HI. RENDAHL (HI. R.), officersvolontären GUSTAF Lö- 

WENHARD (G. L.) — också mina forna lärjungar — rege- 

mentsveterinär J. HEDERSTEDT (J. H.) samt af studerandena 
vid Jönköpings h. allm. läroverk GUNNAR SVENSSON (G. 5), 
EDGAR WIESLANDER (E. W.), GUNNAR GRAVELEIJ (G. GR.), 

BJÖRN och ULF BARCK-HOÖLST (Bjoioch UNTBEERjESsam: 

GEORG STÅHLBERG (G. ST.). Äfven deras här omnämnda 
fjärilsfynd har jag haft under mina ögon. 

Ehuru förteckningen upptager omkring 300 macrolepi- 

dopterer från Jönköpingsområdet, är den helt säkert endast 
ett mindre fullständigt uttryck för hvad som 1 verkligheten 

finnes där i den vägen. Många allmänna arter, som under 

ett till tid och ort planmässigt sökande sannolikt skolat an- 

träffas därstädes, ha nu icke kunnat medtagas. Genomläser 

man t. ex. TORSTEN LAGERBERG's »Anteckningar till Sveri- 
ges macrolepidopterfauna» i Ent. Tidskr. för 1911, som till 

stor del gälla Eksjöområdet, finner man däri många fjärilar 

upptagna såsom där allmänna, hvilka saknas i vår förteck- 

ning. Och dock böra de båda områdena förete i hufvuddrag 

de största likheter. Om kanske Jönköpingsområdets fauna 
förefaller åtskilligt rikare, är det ju ej att undra öfver, då 

dess mera omväxlande natur och särskildt dess ekfloras större 

utbredning erbjuder ett större antal insektarter näring och 

trefnad. 
Beträffande systematik och nomenklatur har jag genom- 

gående följt vårt »Standard-work» CHR. AURIVILIIUS, » Nor- 

dens fjärilar», Stockholm 1888—91. För att emellertid låta 

modernare åsikter om namnfrågan framträda, har jag äfven 
anfört namn, som användas i ARNOLD SPULER's stora verk 

»Die Schmetterlinge Europas» Bd I—III, Stuttgart 1908—10, 

där de skilt sig från AURIVILLIUS. 
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I. Rhopalocera. 

Papilionideée. 

Papilio L. 

I. P. mackaon L. Sm. flerestädes, men aldrig rikligt; 

antecknad från Jönköping, Hägganäs i N. Sandsjö. Y.G. Ul- 

ricehamn. 

Parnassius LATR. 

2. P. apollo EL. Sm. Allmännare inom Jönköpingsom- 

rådet än föregående: Jönköping; Huskvarna; Grenna; Brötje- 

mark; Taberg. Sdmil. Torshälla. 
Af P. Mnemosyne L. tog jag 1868 exemplar vid Stehag. 

Aporia He. 

sdiieratege Li "Sm. Mera utbredd, men sparsam- 

mare än föregående: Jönköping; Ekeryd (Månsarps s:n); 

Säfsjö; Hägganäs. 

Pieris SCHRK. 

P. brassice L. Sm. allmän; Jönköping; Visingsö. 
VANA ren ES Se allman:; > > 

VätRafp Lin Se. allmän; > > (Oe 

Anthocharis BoIsDp: 

7. ÅA. cardamines L. Sm. Jönköping; Hägganäs; Vi- , 

singsö. Allmän. 

Föres hos SPULER till sl. Euchtloe HB. 

Leucophasia STEPH. 

8. IL. sinapis L. Sm. täml. allmän: Jönköping; Nässjö. 

Sdmil. Torshälla. 

Föres hos SPULER till sl. Leptidia BILLB. 

Colias F. 

9. C. paleno L. Sm. täml. allmän på högmossar; Jön- 

köping; Ekeryd; Säfsjö; Hägganäs. 
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Gonepteryx LEACH. 

(Goniopteryx i WALLENGREN, Skand. Dagfj.) 
(Gonopteryx i SPULER, Die Schmetterl. Europas.) 

(Rhodocera BOISD. i LAMPA, Skand. o. Finl. Macrolepi- 

doptera.) 

10. G. rhamni L. Sm. allmän. 

Lycenidee. 

Zephyrus DaALM. 

II. Z. betule LC. Sm. enl. prof. BOHEMAN, hvars upp- 
gifter för Småland i allmänhet afse Anneberg i Grennatrakten. 
Sdmi!. Torshälla; Bohuslän Stenungsön. 

12. -Z. guercus L. Sm. sällsynt. Jönköping; Ryd (All- 

mundsryd s:n). 

Thecla F. 

13. IZh. W. album KN. Sdml. Torshälla. 

14. RV Ku GIS Sr alm an: 

Polyommatus LATR. 

15. P. kippothoz IL. Sm. Jönköping; Ekeryd. 

16. P. virgauree IL. Sm. Jönköpings Allman: 
17. P. phleas L. Sm. Jönköping; Visingsö. Allmän. 

Arterna af detta släkte föras hos SPULER till sl. Chryso- 

phanus HB. 

Lycena F. 

18... L. argus I. Sm; allmän; ex franöjontopnes 

Visingsö; Hägganäs m. fl. 
19. L. argyrognomon BERGSTR. Sm. lika allmän som 

föregående. 
20. IL. optilete KNOCH. Sm. allmän på mossar: ex. från 

Jönköping; Säfsjö; Hägganäs. Sdmil. Torshälla. 

21. L. astrarche BERGSTR. Sm. Jönköping, sällsynt. 

Sädmli. Torshälla. 
225. Li donszela . BOISD Tar K.GaKällefall(ASENS DIne 

Garpenbergs gästgifvaregård (G. V. HACKWITZ). 
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28000 ec ras IROTTT Smaallmän:rex.sfrån Jönköping; 
Visingsö; Hägganäs; Nässjö. Sdm. Torshälla. 

ab. zcarinus SCRIBA. Sm. Ekeryd. 

24. L. amanda SCHN. Sm. Jönköping; Visingsö. Sdmi. 

Torshälla. 

25. LL. argrvolas L. "Sm. Jönköping (om våren): 

Föres hos SPULER etc. till ett särskildt släkte: Cyaniris 
DALM. 

20. L. semiargus ROTT. Sm. Jönköping; Ekeryd. Sdmil. 

Torshälla. 

PRE enema REGESSLI 572. sällsynt fagen på Vi 
singsö (eller Grenna) (K. LJ.), vid Anneberg (BoHEMAN). 
Något ex. från Jönköpings närmaste omnejd har det ej lyc- 
kats mig att få se. 

28 arom 153 ISmanjönkopine, sallsynt< Sdmiunlors- 

hälla, allmännare. var. alconides AURIV. Sm. Jönköping. 

Nymphalidee. 

Limenitis F. 

20. L. populi L. Sm. Jönköping; Vilhelmsro (nära Jön- 

köping); Byarum; N:a Sandsjö; Ryd (Allmundsryd). I år 

(1913) iakttagen vid Säfsjö, Tenhult och Forserum. Sdmil. 

Torshälla. 

Vanessa F. 

30. VV. C album LTL. Sm. allmän; ex. från Jönköping; 

Misingso. m. fl. .st. 

Föres hos SPULER etc. till ett särskildt släkte Polvgonia 

HB. 

STENS urea kb L:EESZ snart sagdt allmannast af alla 
dagfjärilar. 

32. VV. polychloros L. Sm. Jönköping, mycket sällsynt. 

33. VV. antiopa L. Sm. Jönköping; Barnarp; Hägganäs; 

Ryd; vissa år mycket ymnigt. Sdmil. Torshälla. Såsom så- 

dana »flygår» ha antecknats: 1901, I910, I912. 
SeRaezol D300Sac Jönköping! (1908, 1912); Ryd (1912): 

Sdmil. Torshälla (1901). Gu. Ljugarn (1913). 
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35. VV. atalania L. Sm. Jönköping, mindre ofta. (Ett 

30. VV. cardaz Ib vosSm. Jönköping (1912);5 Haägganas 

(1903). Sällsyntare än V. atalanta och io. 
V. atalanta och V. cardui föras hos SPULER etc. till ett 

särskildt släkte Pyzrameis HB. 

Argynnis F. 

37. ÅA. paphia IL. Sm. Jönköping; Ryd: Sdm Tors- 

hälla. 
38. 4: ladippe:TL; Sm. Jönköping VAG Ulicehamn. 

Sdmli. Torshälla. 

ab. cleodoxa OQO. Sm. Jönköping. 
39. Å. aiobe L. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla. 

ab. exis MEIG. .Sz2. Jönköping. 
40. ' ÅA. aglaja L. Sm. allmännare; ex. från Jönköping; 

Visingsö: Ekeryd; Fägganas. JA G: Ulricehamn ont Sdnaie 

Torshälla. 

Al. ÅA. lathonia Ios1.Sm.icallmän; ex. franjonköpnes 

MVisingso m. tf. st: Sdm. Torshälla! 
42: 4. 0 RÖTT. Sm. mindre allmän; ex ftansonko. 

ping; Hägganäs; Säfsjö (G. S.). Gil. Snäckgärdet. 

43. ÅA. pales SCHIFF. var. arsilache ESP. Sm. ej säll- 

synt på kärr och mossar: Jönköping m. fl. st. 

44. ÅA. euphrosyne L. Sm. Jönköping; Visingsö. All 

män. Sdmil. Torshälla. 

45. ÅA. sedlene SCHIFF. Sm. Jönköping; Ryd. 

Melitea F. 

46. M. cinxia L. Sm. Jönköping, sällsynt: 

47. M. dictynna ESP. Sm. sparsamt förekommande på 

höglandet. Ex. från Jönköping; Hägganäs; Holsby (Als- 

heda s:n). 

48. JM. athalia ROTT. Sm. allmän: Jönköping; Visingsö; 

Säfsjö; Hägganäs m. fl. st. 

Af var. parthenie BORKH. har hittills mig veterligt icke 

något ex. från Jönköpingstrakten tillvaratagits. 

49. JM. aurinia ROTT. Sm. Anneberg (Grennatrakten) 

enl. BOHEMAN. 
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Erebia DALM. 

50. E. ligea L. Sm. allmän på sanka ängar: Jönköping; 

Visingsö; Hägganäs; Ryd m. fl. st. Sdm. Torshälla. 

Satyrus LATR. 

51. S. semele L. Sm. allmän på bergsluttningar och 

sandiga trakter; ex. från Jönköping; Visingsö m. fl. st. Sami. 

Torshälla. Gz&. St. Carlsön. 

Aphantopus WALLGR. 

52. Å. hyperanthus L. Sm. allmän öfverallt: ex. från 

Jönköping; Visingsö m. fl. st. 

Epinephele He. 

33. JA, free ACS: allmnn (S Kiireka Ön 

Misingsö m. tl. st. Saml. Torshälla (= £. janira L.i LAMPA, 

Skand. o. Finl. macrolep.). 

Coenonympha HE. 

SA CE eko I SK Vid/ Stehag togijag ro68 exemplar 

af denna art. 
55. C. arcania L. Sm. Jönköping, mindre vanlig. Sdni. 

Torshälla. 
56. C. pamphiuus L. Sm. allmän öfverallt. 

SVE GSI p ho OMT: SP monkopine;tSarsjö my ist, 

på sanka ängar och mossar. 

Pararge HB. 

58. P. mera L. Sm. Jönköping; Visingsö; Säfsjö. 
59. P. hiera F. Sm. Jönköping; Säfsjö, sparsammare 

än föregående. 
GOMER mesera I: SmJonköping en. NCO, Bo- 

/uslän Stenungsön. — Vid Jönköping troligen mycket säll- 
synt, enär jag icke funnit den från denna trakt i andra sam- 

lingar än kapten OHLSONS och icke heller själf lyckats få 

se den under ströftåg i trakten. 
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Hesperidee. 

Hesperia F. 

Or. HM. comma IL. Sm. Jönköping; Visingsö; Bydm: 

fl. st. allmän. 

62. H. sylvanus EL. Sm. Jönköping, allmän. 

Dessa arter föras hos SPULER till sl. Äugiades HB. 

Nissoniades HB. 

63. MN. tages L. Sm: Jönköping. Sdm. Torshälla. 

Föres hos SPULER till sl. 7Zhanaos B. 

Syrichtus BoIsD. 

64. S. malve L. Sm. Jönköping; Visingsö; N:a Sand- 

Sjö mt. SE Sto ANNIman: 
Arterna af detta släkte föras Hos SPULER WS He: 

speria FE. 

II. Clostocera. 

Sphingidee. 

Smerinthus Ö 

Ö5. Str. ilberer Se. Jonkopine: 
66. Sm. ocellata LL. Sm. Jönköping. Sdml. Torshälla. 
67. Sm. populi L. Sm. Jönköping; Visingsö. 

Acherontia O. 

68. A. atropos: L. Sm. Jönköping, (1 exuforstiererar 

sedan funnét dödt på en af Jkpgs gator). 

Sphinx L. 

69. S. convolvuli L. Sm. Jönköping. (1 ex. funnet dödt 

på Jkpgs Östra Storgata, 30 sept. 1911.) 

70. S. ligustri L. Sm. Jönköping; Visingsö; N:a Sand- 

sjö. Täml. allmän. 
71. S. pinastyr LL. Sm. Jönköping; Visingsö. 
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Deilephila O. 

72. D. galii RoTT. Bohusl.; Intagan (BJ. B.-H). 
RRD Elpenor NC- Svssonkoping; Forserum. 

74. D. porcellus L. Sm. Jönköping; Forserum; Visingsö. 

Macroglossa O. 

75. M. stellatarum L. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla 

WEacPhlox). 
76. M. fuciformis IL. enl. AURIVILLIUS. Sm. Jönköping. 

Täml. sällsynt. 

Syn. M. bomöyliformis O. enl. LAMPA. 
VEN frö pers IE en]. SPUCER: 
» Hemaris fuciformis L. enl. KLÖCKER i Danmarks 

fauna. 

77. M. bombyliformis ESP. enl. AURIVILLIUS. Szz. Jön- 

köping; Byarum; Visingsö; allmännare än föregående. An- 

träffas liksom den, såvidt jag funnit, mest på Viscaria vul- 

garis. 

Syn. M. fuciformis I. enl. LAMPA och SPULER. 
> JM. Scabiose Z. enl STAUDINGER's katalog. 

>» Hemaris Scabiose Z. enl. KLÖCKER i Danmarks 

fauna. 

Ofvanstående två arters synomymi är, såsom synes, myc- 

ket förvirrad. Enligt SPULER lär ingen ovisshet råda om 

hvad LINNÉ under de olika namnen menat, då L. vid tityus 

anfört, att dess larv lefver på Lonicera Xylosteum, medan 
den andra artens larv skulle lefva företrädesvis på Scabiosa. 

SPULER omtalar dock Lonicera caprifolium och Galium verum 

såsom gemensamma värdplantor för såväl den ena som den 

andra artens larver. Då det under sådana förhållanden före- 
faller svårt att med säkerhet tillämpa prioritetslagen, kunde 

förvirringen lättast lösas genom att kalla den här först upp- 

tagna arten för JM. tizyus L. och den andra för M. scabiose Z. 

Att skilja dem åt i verkligheten erbjuder, som bekant, 
ingen svårighet, då MM. Zityus har vingkanternas bruna bräm 

bredare, diskfältet deladt genom en längslinie i två hälfter 
och dess inre gränslinie prydd med en brun fläck. Mot- 
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svarande karaktärer äro hos JM. scabiose: kantbrämet sma- 

lare, diskfältet odeladt och ingen brun diskfläck. 

Sesiide. 

Trochilium ScOoP. 

78. TT. apiforme ;CL. Sm. Jönköping (Tranghala)UG& 
ST.); Hägganäs. 

Släktnamnet är för dessa arter hos SPULER ÅAegeria F. 

Sesia F. 

79. S. spheciformis G. Sm. Jönköping (Strömsberg) 
(NEC OM: 5 

80. S. culiciformus L. Sm. Jönköping. 

Släktnamnet för dessa arter är hos SPULER TZ7oc/hilium 

SEOP. 

Anthroceridee. 

Procris F. 

81. P. statices. EL. Sm. , Jönköping; MismesosNman 

Anthrocera ScCOoP. 

82. Å. scabiose SCH. Sm. Säfsjö; träffades sommaren 

1902 därstädes rätt allmän på Arnica montana; Lannaskede 

(1867). i 

83. Å. meliloti ESP. Sm. Hägganäs. 
84. ÅA. trifoliz ESP. Sm. Jönköping . Sdml. Dalarö. 

85. ÅA. lonicere ESP. Sm. Ekeryd; Hägganäs; Ryd. 

86. L. filipendule L. Sm. Jönköping; Ekeryd; Hägga- 
näs. Synes vara den allmännaste arten inom släktet. 

III. Bombyces. 

Hepialidee. 

Hepialus F. 

AO VVE rkaumul >. EalSmimJönköping»bVistngsojabam: 

allmän. 
88. H. fusco-nebulosus DE GEER. Sm. Jönköping (N. 

L.); sällsynt. 
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SOME Kkecla IL. Spå SatsjösonlAG. Ulricehamn. 
00. H. sylvinus L. Sm. Jönköping (H. M-.); Ekeryd. 

Släktet kallas hos SPULER Heptiolus, 

Cossidee. 

Cossus. 

OT CiRcossas ET Sa Jönköping u(BJjurB.-H). Ehuru 

larven ofta träffas, finner man sällan den utbildade fjäriln. 

Psychide. 

Psyche SCHR. 

02: Ps. unicolor HUFN. Sm. Huskvarna; Ekeryd. 

Föres hos SPULER till sl. Pachythelia WESTW. 

Lasiocampide. 

Poeciloampa STEPH. 

OSME EP opun IE: AS Jönköpingn(N-- 1) 

Clisiocampa CURTIS. 

OA O FAS trersTsA RICE Sr Jönköping a(N..G: ONE Gia 
Visby (J. H-). 

OS Egcustnide ENS rANonkopng (NIE TONI GL 
Misby - (J. FH). 

Föres hos SPULER till sl. Malacosoma HB. 

Eriogaster GERM. 

OOMLE NN länestis Sm Jönköping. 

Lachnocampa WALLENGR. 

907- LDL. rubi LL. Sm. Jönköping; Visingsö. Allmän. 

Föres hos SPULER till sl. Macrothylacia RAMB. 

Gastropacha O. 

98. G. guercus L. Sm. Jönköping. 
Föres hos SPULER till sl. Lasiocampa SCHR. 
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Lasiocampa SCHR. 

909. IL. pini L. Sm. Jönköping; Visingsö. 

Föres hos SPULER till sl. Dendrolimus GERM. 
100. L. lunigera ESP. var. lobulina ESP. Sa. Visingsö 

(K. LJ.); torde vara den sydligaste hittills kända lokalen i 

Sverige för denna art. 

Föres hos SPULER till sl. Selenephera RAMB. 

TOC. Zlicrfolva IX SA Eorserum. 

Föres hos SPULER till sl. Epicnaptera RBR. 

Endromidezee. 

Endromis 0. 

102. E. versicolora L. Sm. Jönköping; Bankeryd. 

Saturnliidee. 

Saturnia SCHR. 

103. S. pavonia L. Sm. Jönköping; Forserum; Ekeryd. 

Drepanulidee. 

Drepana SCHR. 

104... DE läcerimarsasts=ESmajonköpinenr NERE: 

105. D. falcataria L. Sm. Jönköping; Huskvarna. 

Notodontidee. 

Cerura SCHR. 

106: (Cl virula TN CS. Jonköping: VV IGRUMEeehomm 

OZ: + CiN6Zfzdar EB ISAR Orsenum: 

Notodonta O. 

TOS: (MV. giczac he, SearJoönkopinge (NCO 

Peridea STEPH. 

TOS trepida "ESPSERSKvVISneson KARE 
Kallas hos SPULER MVotodonta anceps GOEZE. 

Microdonta DuP. 

110. M. bicoloria SCH. : Sm. Ödestugu (1903) (H. B-). 
Hos SPULER föres denna art till sl. Mzana STPH. 
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Odontosia HE. 

111. O. camelina L. Sm. Jönköping (N. L.), 

Pterostoma GERM. 

2 [0] Pt. palpina L. Sm. Jönköping (N. L.). 

Phalera He. 

113. Ph. bucephala L. Sm. Jönköping; Visingsö. Täml. 

allmän. 

Pyg&era OO. 

114. P. anastomosis L. Upl. Marma, där kapten N. C. 

OHLSON tagit tjärilen i alla generationer. 

Cymatophoridee. 

Cymatophora TR. 

WIR GE ffavrcsornis (KC) EK SZ Jönköping: 

ON CN diplaris CLI IG RUlncehamn. 

Asphalia He. 

117. ÅA. cinerea GOEZE. Sm. Jönköping. 
Hos SPULER föres denna art till sl. Polyploca HB. 

Arcetiidee. 

Chloöphora WALLENGR. 

118. Chl. bicolorana FURSSLY. Ett ex. af denna säll- 

synta art är i år (1913) taget vid Lyckhem å Björkö i Väddö 

s:n (Uppl.) (G. GR.). 

Setina SCHR. 

119. S. mesomella L. Sm. Jönköping (N. C: O.); Säfsjö 

(EIS): 
Hos SPULER kallas arten Cybosia (HB.) mesomela IL. 

Lithosia F. 

120. L. complana L. Sm. Jönköping (Tränghalla) (G. ST.). 

Ven EK fntarellan DX Säg. Törshalla: 
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Atolmis He. 

122. Å. rubricollis L. Sm. Jönköping. Sdmal. Kungsör. 

Eulepia CURT. 

123. EB. Ctribrum. Il, , Sm. Jönköping: 

TOA LEN SIKTA SI GL2R Näsbyc (Jae): 

Diacrisia He. 

125. D. russula L. Sm. Jönköping; Visingsö. Sdmi. 
Torshälla. 

Hos SPULER kallas arten D. sannio L. 

Arctia SCHR. 

126. AA. caja, ES CS Jönköping; Nassjöspvisinesos 
Ryd. Allmän. 

127. ÅA: planiaginis- Es Szm)önköpingstHisganas; 

Visingsö. 

Hos SPULER föres denna art till sl. Parasemia HB. 

Phragmatobia STEPH. 

128.  Phr. fuliginosa L. Sm. Jönköping; Visingsö. Allmän. 

Spilosoma CURT. 

129. Sp. mendica IL. sSm Ekeryd. 

130. Sp. menthastri ESP. Sm. Jönköping; Visingsö. 

Orgyia O. 

131. O. antiqua L. Sm. Jönköping; Visingsö. 

Leucoma STEPH. 

E320 (Lysaticos, INS.) Onköpings NVisinasoj 

Hos SPULER föres denna art till sl. Szlpnotia HB. u. 
HUMPHR. 

Panthea He. 

133. BI coenobitan ESF NS Jonköpingu (Hl ÖB) EINER 
framkläckt ur puppa, tagen i Ljungarumsskogen utanför 
staden. 
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Moma He. 

134. M. alpium OSB. Sm. Jönköping (Åsen) (NTEXODN: 
Hos SPULER föres denna art till sl. Diphthera HB. 

Aceronycta O. 

C2SZse BS onköpinskt (NIEEON: 

. leporina L. Sm. Jönköping; Nässjö (G. L.). 

. aceris EL. Sm. Jönköping; Forserum. Sdml. 

. megacephala GOEZE. Sm. Jönköping (H. B.). 
- äuricoma EE... V.G. Ultficehamn. 

Sedan ers Soon köping (KSF): 

. euphorbie FE. Sm. Jönköping (H. M.). 

Craniophora SNELL. 

ligustri EF. Sm. Forserum. Sdm. Torshälla. 

IV. Noctue. 

Noctuidee. 

Agrotis O. 

. gronuba LL. Sm. Jönköping. Täml. allmän. 
« linogrisea SCH. Gu. Visby. 
. sfrigula THUNB. Sm. Jönköping (N. C. O.). 
« augur F. Sm. Jönköping; Säfsjö (G. S.). Täml. 

. rubi VIEW. Sm. Ekeryd. 

festiva HB. var. conflua TR. Sm. Jönköping 
triangulum HUFN. Sm. Jönköping. — Sdmi. 

cuprea HB.  Vstml. Tidön.  Ymil Hålland: 
allmän sommaren 1905 på blommorna af Cirsium hetero- 

ENA vel 

UR 

TZ Lal 

Torshälla. 

Ta Al 

TIO: AA 

TAONIKEA 

Tf LA 

OCK 

TAS NRA 

FANA 

ILAlSS. val 

iAlÖa väl 

allmän. 

NASA 

TAGA 

149. Å. 

Torshälla. 

SONG: 

phyllum. 

KRETA: 

I: AL. 

SLÅ. 

HSAN Ål; 

plecia NEESA önköpimne (N. CC. O.). 
sämulans HUFN. V.G. Ulricehamn. 
lucernea L. Sm. Jönköping (K. J.). 

exelamationis 1. Sm. Jönköping. 
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155. ÅA. vestigialis. ROT: 0rS2 Jönköping UNSEENE 
156. Å. segetum SCH. Sm. Jönköping; Säfsjö (G. 5.). 
157... Av. cursoria. HIUEN: .Sz2. Jönköping ö(NS8IE 9 eavan 

obscura STAUD. Sm. Jönköping (IK) 

158. ÅA. nioricans 1 »Sz2soRkoping, (NINE: 

TIS Nano Sa) on köp in Sa (KErS: 
TÖOL KAS FOceuHar MESEES rs) Önkö pine (Åsen) (NEETON: 

Char&as STEPH. 

161. Ch. gramimis 1 Sm. Jönköping Sämmlors- 
hälla. Någon väsentligare skada å gräsväxten i Norra Små- 

land, anställd af»gräsmasken», har icke kommit till min kunskap. 

Neuronia He. 

162. N. popularis F. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla. 

TÖ 3 MI Gespataska ser Sammsorshallat 
Dessa arter föras hos SPULER till sl. Epineuronia REBEL. 

Mamestra TREIT. 

164. M. leucophea VIEW. Sm. Jönköping (N.: C: 0.) 

165. JM. tincta BRAHM.. Sm. Jönköping. V.G. Ulrice- 

hamn. 

166. JM. geniste BORKH. Sm. Jönköping. 

107. Mithalassina NOTT. «522. Jönköping (EETBN: 

168. M. dissimilis KNOCH. Sm. Jönköping; Forserum. 

169. M. oleracea L. Sm. Jönköping. 

170: SVEN PSTN EStear)Omkö ping; ROssenmm 

171. Mi persicarie, I. i Sm. Jönköping (EINE): 

172. M. brassice L. Sm. Jönköping: 

173 ME Frafoliz IN OTTAR SZ, OnkOpInet 

174. M. dentina ESP. Sm. Jönköping; Forserum. 

75: JM. glanca EIB: Si jonkopinor (NEEESKONE 

I/O: » MM USerena ser GIANNVasbyg JIIER) 
177. M. reticulata,: VILL. Sm. Jönköping; Safsjö (GIS): 

Dianthoecia Boisp. 

178. Divuanas RÖTT .SenSkallin saryc ti BENEENS 

Ekeryd. 

179. DD. comipia EN Sm Ekeryd: 
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Ammoconia LED. 

180. ÅA. cecmacuia FE: Sm. Bkeryd: 

Polia TR. 

FÖRRA ek Sr Jönköping; Ekeryd. 

Dichonia HPBe. 

182. D. aprilina LIL. Sm. Jönköpings stadspark, sept. 

RGT20(EE ER): 
Hadena TR. 

183. H. porphyrea ESP. Sadml. Torshälla. 

184. H. monoglypha HUFN. Sm. Jönköping; Ryd. Sdmil. 

Torshälla. 

Rog Vänraduste ESP. Sm. Jönköping: (NE) 

BOOT tateritza MAVENS Sm Jönköping. Sdm. Tors- 

hälla:  Synes vara en af de allmännaste arterna. 

Höje Nk. Sat lustres ESP3 —Sa. Jönköping (NEO): 

188. H. basilinea F. Sm. Jönköping. 7V.G. Mösseberg. 
BION arenan SN Jönköping; Ryds? MiG Ulrnice- 

hamn. 

NONE kenrsse HB KS Jönköping, (NCO): 
KOENEErsecatsa( ES)TBJERKS "Sa Jönköping. 
g2 EE. Sirigialrs OB. Smasjönköping. 

Dipterygia STEPH. 

TOD Sscabrmuscula IC: Sm. Jönköping; Ekeryd: 

Hyppa Due. 

HON ESR Kactiline NE SES AGS Kallef al (ACS vå EN: 

Trachea He. 

105. fr atripitrers: EL. Sm. Ekeryd. 

Euplexia STEPH. 

FOGAS ei parad SA Jonköping. 

Nenia STEPH. 

1O7- (MN. typical: FSm; Jönköping (KJ). 

Entomol. Tidskr. Arg. 34. H. 2 (1913). sr | 
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198. 

199. 

AD. 

200. 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Jaspidea Boirisp. 

Fu celsza ran 5. Jönköping. 

Hydroecia GUEN. 

H. nictitans BORKH. Sm. Jönköping. 

erythrostigma HW. Sm. Jönköping (N. L.). 

H. micacea ESP. Sm. Jönköping (N. C€: 0): 

Leucania O. 

L. impura HB. Sm. Jönköping. 

L. pallens LL. Sm. Jönköping. 

L. comma HB. Sm. Jönköping (N. C..O.); Säfsjö 

El Tconzeera Ex XS Jönköpings (NIE 

Caradrina O. 

C. 4-punctata F. Sm. Jönköping. V.G. Ulricehamn. 

äm. fallman. 

206. 

207- 

208. 

(SARS lam 

C. morpheus HUFN. Sm. Jönköping (N. C. O.). 
C. alsines BRAHM. Sm. Jönköping. 

Rusina STEPH. 

R. umbratica GOEZE. Sm. Skillingaryd (PH. v. K.j). 

Amphipyra O. 

fragopogonis, EL... Sa wjönköping (NYECKOP 
pyramidea L. Sami. Torshälla, villa Karlsro (1901). 

T2&xniocampa GUEN. 

T. gothica L. Sm, Jönköping; Forserum. 

7. opima HB. Sm. Jönköping. 
I. zZncerta "FHUVEN. —S22> Jonkoping, (NEsIEs: 

Panolis He. 

P. griseo-variegata GOEZE. Sm. Jönköping. 

Calymnia HB. 

C. trapezina L. Sm. Jönköping (K-. J.)- 

Cosmia O. 

C. paleacea ESP. Sm. Jönköping (N. L.). 
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Orthosia O. 

Sm ÖR fircellaris FIURNS "Sm. Jönköping (Ki: J.). 
emo Okelvola MC "Smi Jönköping (N- CO) 
BNOM Of urea CIN Sma Jönköping MNETO):EESdml. 

Torshälla. 

Xanthia TR. 

EXONGz Ka gE S 7onkopiner (NE: 

EXC ae ove SA onköpings (NIE: 
Oo 

N NN NN HH 

Orrhodia H>e. 

OK FoITKESP enl SPULERS SZ. Jönköping. Ett 

ex. (S), taget af mig våren 1901 härstädes, är af D:r A. TULL- 

GREN hänfördt till denna art. Det öfverensstämmer, såsom 

jag sedan funnit, till färg och form med utländskt ex. af O. 
Zligula, förvaradt i Riksmuseum. Då emellertid denna fjäril- 
sort icke förut anträffats i Sverige och är — i prepareradt 

skick — svår att skilja från den allmännare O. vaccin 1., 
anföres den här blott med tvekan. 

Secpelosoma GERM. 

223. Sc. satellitia L.— Sm. Jönköping. — var. brunnea 
LAMPA. Szz2. Jönköping. 

Scoliopteryx GERM. 

SAL Se: Ibarrix IL. Sm. Ekeryd; Visingsö. 

Xylina O. 

as socia RÖTT: I:S: Jonköopime (KJ): 
DOMEN furcifera" FHVEN: Svt keryd. 

SENS ok IcA IERRIKSCEN 5272. Jonkoping. 

Calocampa STEPH. 

2200 CI verusta AB. Sa. Jönköping. 

Cucullia SCHR. 

22000 CI umbratica Wi, Sm. Jönköping, Ekeryd. 

Anarta TR. 

230. Å. cordigera THUNB. Sm. Byarum (N. L.). 
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Plusiidee. 

Plusia O. 

P. moneta F. Sm. Jönköping. 

P. chrysitis LL. Sm. Jönköping; Visingsö. 

P. festuce L. Sm. Jönköping. 

P. pulchrina HAW. Sm. Jönköping. 

PT gamma IL. Sm. Jönköping: - ViGSMallsjö: 

O. interrogationis L. Sm. Jönköping (K. J.). 

Noctuophalzenide, 

Prothymia He. 

P5 virrdäria "CE Sm I Jonkopinot (ESNvE: 

Ophiuside. 

Euclidia TR. 

- 22 CL. Sm. Jönköping; Allman. 

. glyphica LL. Sm. Jönköping. Allmän. DI N 

Catocala SCHR. 

CC: rain ASP Jonköpingv (NERE 

Deltoidze. 

Parascotia HPr. 

P. fauliginaria IC: Sm Ryd. SAmb ntorskalla: 

V. Brephide. 

Brephos O. 

B. parthemias EL. Sm. Jönköping; Visingsö. 

VI. Geometre. 

Dendrometridea. 

Geometra 1. 

G. papilionaria LL. Sm. Jönköping. 
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Nemoria He. 

BMA VA patata, kaniSm Jonköping, Sdm. Torshälla. 

Denna art föres hos SPULER till sl. Zhalera HB. 

Acidalia TR. 

245. Å. similata THUNB. Sm. Hägganäs. Sdml. Tors- 
hälla. 

PAGE e der sara BIERR SCH. SZ Salsjö (G: S.): 
SARA aversater LI. Sami otshalla. 

248. ÅA. immorata L. Sm. Jönköping. 

249. Å. tncanata LL. Sami. Torshälla. 

250 Umar SITER. Sdauhorshalla. 
251. Å. Zmmutata LL. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla. 

Pellonia Due. 

252. P. vibicaria CL. Sm. Jönköping; Ryd. Sdml!. Nyby 

bruk. 
Denna art föres hos SPULER till sl. Rodostrophia HB. 

Zonosoma LED. 

253. Z. punctaria L. Sm. Jönköping. 

SAN fonearia EIB: Sms Ryd. 
Dessa arter föras hos SPULER till sl. Codonia HB. 

Eugonia He. 

2NSSEN fuscantarianntliAwe Sd. Torshälla; "Ett ex., 

som jag fann där sommaren 1900, öfverlämnades till Riks- 

museum. 

256. E. erosarza BORKH. Sdml. Torshälla. 

Dessa arter föras hos SPULER till sl. Eznomos TR. 

Selenia HB. 

25 SUF Gilunarid SCHEIFE: Sm: Jönköping: K.G: Ul- 
ricehamn. 

2560-00 SS MUnarid SCHINE." Sm. Jönköping. 

Pericallia STEPH. 

259. 'P. syringaria L. Sm. Jönköping (N. C. O.), Ekeryd. 

Denna art föres hos SPULER till sl. Hygrochroa HB. 
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Odontoptera STEPH. 

260. O.. bidentata CL. Sm. Jönköping. ViG. Källefall 

(AVG IB 
Denna art föres hos SPULER till sl. Gonzodontis HB. 

Crocallis TR. 

200 Ce lingar aria AERSonkö pins (KE 

Macaria CURT. 

262. M. notata L. Sm. Jönköping. 
203. M. signaria HB. Sdm. Kungsör. 

20A 1 Ile MITUFALA NETA Urea 
Dessa arter föras hos SPULER till sl. Sezmzothisa HB. 

Opisthograptis He. 

205. OO: uteolaia 1-=Smi Jönköping. 

Ellopia TR. 

266. E. prosapiaria L. Sm. Jönköping. Bohuslän, Sten- 
ungssund (G. L.). 

Angerona Due. 

207. ÅA. prunarsa 1. Sm. Jönköping (NYCKONY: 

Rhyparia He. 

268. RK. melanaria EE. Sm. Ryd. 

Denna art föres hos SPULER till sl. Arichanna MOORE. 

Abraxas LEACH. 

269. ÅA. grossular:ata mt eSmöjönköping. "SA alors: 

hälla: Allmän. 
270. Å. marginata L. Sm. Jönköping. 

Cabera TREIT. 

27100 CC: pusaria 135SKSKAR)Jonkopiner ANmAn: 

272.. C. exanthemata SCOP. Sm. Jönköping. 

Dessa arter föras hos SPULER till sl. Dezlzmia HB. 
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Numeria DUP. 

273. N. pulveraria L. Sm. Jönköping; Ryd. 

Phigalia DuP>Pr. 

274. Ph. pedaria FE. Sm. Jönköping. 

Biston LEACH. 

SSA firidriust CET SzvOnkopina (EIN: 

Amphidasis TR. 

276. ÅA. betularius L. Sm. Jönköping. 

Hybernia LATR. 

(Skrifves hos SPULER Hibernia.) 

277. H. aurantiaria ESP. Sm. Jönköping (U. B.-H.). 

DAS defolzaria CL. Sas Jönköping (BJ. BH): 

Gnophos TR. 

279. G. myrtillafa THUNB. Sm. Jönköping; Nässjö. 

Boarmia TR. 

280. B. repandata L. Sm. Jönköping. 
281. B. crepuscularia HB. Sm. Jönköping; Visingso. 

Halia DurPr. 

PSOE Akeaaaria LL ILSKMT Jönköping. 

CREEK Orig ata NNE ONBS RN Sm Satsjö (GES) IG: 

Ulricehamn. 

Dessa arter föras hos SPULER till sl. Zhamnonoma LD. 

284. H. clathrata L. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla. 

Denna art föres hos SPULER till sl. Phasiane DUP. 

Fidonia TR. 

285. F. atomaria L. Sm. Jönköping. Sdm. Torshälla. 

Allmän. 
Denna art föres hos SPULER till sl. Hematurga LD. (pro 

Ematurga). 



I1O2 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Bupalus LEACH. 

280. BB. pirarias. IL. Sm. Jönköping. Sdzumtershallat 

Allmän. 
Phasiane DuPr. 

287. Ph. petraria HB. Sm. Jönköping. 

Phytometridee. 

Lythria He. 

288. L. purpuraria L. Sm. Jönköping. V.G. Ulricehamn. 

Sdml. Dalarö. 

Odezia BoiIsp. 

280. O.: atrata IL. "Sm. Jönköping. V:GiUlncehamn: 
Sdmil. Torshälla. 

Lobophora CURT. 

200. L. carpinata BORKH. Sm. Jönköping. 

Cheimatobia STEPE. 

201. Ck. brumata IL: Sm. Jönköping, Allman: 

Denna art föres hos SPULER till sl. Operophthera HB. 

Mesoleuca HE. 

202. Mi albrectlate nES SZ. Jönköping (NYEHON: 

Föres hos SPULER till sl. Larentia FR. 

Pelurga He. 

203. Fi Commmatant SS sÖnkopins. 

Föres hos SPULER till sl. Larentia TR. 

Eucosmia STEPH. 

204. E. undulata IL. Sm. Jönköping (KJIN: 

Scotosia STEPH. 

2056 Sc: vetuldia BES Sam NorsNalla. 

Camptogramma STEPH. 

206. C. bilineatra EL. Sm. Jönköping; Hägganäs. 

Torshälla. Allmän. 

Föres hos SPULER till sl. ZLarentia TR. 

Sadmi. 
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Ortholitha HB. 

207. O. limitata SGOP. Sm. Jönköping; Hägganäs. Sdmi. 
Torshälla. Allmän. 

Lygris HB. 

208. L. prunata L. Sm. Jönköping. 

2009. LL. testata L.; Sm. Jönköping; Ryd. Sami. Torshälla. 

300. LIL. populata LIL. Sm. Jönköping; Hägganäs; Ryd. 

Sdmi. Torshälla. 

Cidaria obRS 

(Alla hithörande arter föras hos SPuULER till det stora släktet Larez- 
tia TR.) 

SOC OKId aria EN. SH Sasjö. 
302. C. fruncata HUFN. Sm. Jönköping; Hägganäs; 

Holsby; Ryd. Allmän. — var. znmanata HAWw. Sm. Jönköping. 

303. Ci autumnalis STRÖM. Sm. Jönköping. 

304. C. nigrofasciaria GOEZE. Sm. Jönköping (Hi. R.). 
SO5 TM Ckocellata CX Samt Torshalla. 

SOM CE didymatra Ci. Sm. Jönköping. 
307. C. vespertaria BORKH. . Sm. Jönköping. 

308. C. dilutafa BORKH. Sm. Jönköping. 
SOM CI Ecce saa LANG. Sm. jönköping; Säfsjö (GI S:): 

Sami. Torshälla. Zzmtil. — SA ntrallades synnerligen allmän 

sommaren 1905 vid Hålland. 

310. C. albulata SCHIFF. Sdm. Torshälla. 

SEE Nalchemallata. 13... Sam altotshalla. 

MSC kastat ET Si Jönköping. 
Bu CE fastaten en, Sdm. iotshalla. 
314. C. lugubrata STAUD. Sdml. Kungsör. 

315. Cl soccata BORKH. Sdm. Torshälla. 

BLOM CN erraugata CL: Sa. Jönköping. 
317. C. unidentaria HAW. Sm. Jönköping. 
309. "C. fluctuata IL. Sm. Jönköping. Sam. Torshälla. 

319. C. montanata BORKH. Sm. Jönköping; Hägganäs. 

Sdmil. Torshälla. 
320: C. bicolorata FIVEN. Sm. Jönköping. Sdm. Tors- 

hälla. 
Sen Ci Hata IE ESm. Jönköping. Sam. Torshälla; 
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Hydrelia HB. 

32 la vbata NF UNBS Sn Sasjor(EEeSN 
Denna art kallas hos SPULER Larentia luteata SCHIFF. 

Eupithecia CURTIS. 

E. abietaria GOEZE. Sm. Jönköping. 

AN ENESatyratar EIB SRS. 

essa arter föras hos SPULER till sl. Zephroclystia HB. =) 



Arktiska ichneumonider i Skandinavien. 

Af 

A. Roman. 

Som inledning till de efteråt meddelade artbeskrifnin- 

garne torde några meddelanden om vår nordliga ichneumo- 

nidfauna ha ett visst berättigande. 

Skandinaviens klimat är som bekant genom Golfström- 

mens inverkan mycket mildare än i alla andra, lika nordligt 

belägna länder. Så anser t. ex. H. FRIESE i »Fauna årctica»> 

(Bd 2, Jena 1901—02) den 60. breddgraden som generell 
sydgräns för det subarktiska området, men två tredjedelar af 

Skandinavien sträcka sig norr därom och lämna rum för ett 

afsevärdt jordbruk. Därför har H. KIER (i samma arbete) 

dragit vår subarktiska sydgräns i jämnhöjd med polcirkeln, 

men med höjning åt väster i följd af det milda norska kust- 

klimatet. Egentligt arktiskt område utan träd och större 

buskar finns inom skandinaviska halfön blott på bergen, men 

där i ganska stor utsträckning. Det subarktiska området 
markeras hos oss af björkzonen. — I vegetationen afteckna 

sig således dessa klimatgränser jämförelsevis klart, men djur- 

världen är genom sin rörelseförmåga i någon mån oberoende 
af dem. Därför äro t. ex. insekter samlade på glaciärer och 
snödrifvor i fjällen ingalunda något troget uttryck för dessas 
arktiska fauna, utan vinden har ditfört en mängd prof på 

hela den omgifvande traktens flygande insekter, hvilka snart 

förlamas af kölden. 
Hvilka insekter kunna vi då räkna som arktiska i Skandi- 

navien? Först och främst naturligtvis dem som konstant 

förekomma ofvan trädgränsen och där genomgå sin utveck- 
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ling. Nu är kunskapen om de särskilda arternas lefnadssätt 

en svag punkt i entomologien och särskildt svag om man 

bortser från fjärilarne, som äfven i våra nordliga trakter ej så 
sällan uppfödas åtminstone från larvstadiet. Därför måste 
man gifva begreppet »arktisk» en vidare tolkning och äfven 
medtaga de insekter som konstant anträffas i subarktisk om- 

gifning. Detta faller sig hos oss jämförelsevis lätt, där som 

redan nämndt det subarktiska området i det hela samman- 

faller med björkzonen. Däremot kan man i Skandinavien ej 

räkna barrskogsinsekter som arktiska, äfven om de förekomma 

långt norrut. — Island intager en egendomlig mellanställning. 

Ön räknas af både FRIESE och KLAR till det subarktiska 

området fastän den är nästan alldeles skoglös, och det med 

rätta. Skoglösheten vållas nämligen (liksom på de sydligare 

belägna Färöarne) af de tätt återkommande stormarne, ej af 

temperaturförhållandena i och för sig. Faunan visar också 

en blandning af arktiska och palearktiska element med från- 

varo af sådana former, t. ex. dagfjärilar, som äro särskildt 

känsliga för blåst. Belysande är äfven, att den enda hittills 

funna humlearten, Bombus jonellus KBY, väl är nordlig, men 

ej arktisk. 

I ett så utprägladt gränsområde som norra Skandinavien 

är det naturligt, att äfven ichneumoniderna visa en stark 

blandning af boreala (= barrskogs-), subarktiska och arktiska 

element. Enär de olika" vegetationsområdena äro på det 
mest invecklade sätt inslingrade i hvarandra, blir det som 

sagdt nödvändigt att till de arktiska räkna äfven en mängd 
former från björkzonen. Dock måste man taga hänsyn till, 
att många sydliga arter tränga långt norrut längs den relativt 
varma norska kusten och sålunda ge björkskogens fauna ett 
tillskott, som med säkerhet ej är arktiskt. Af denna orsak 
kan det klassiska arbetet i Nordskandinaviens entomologi, 

W. ZETTERSTEDTS >»Insecta lapponica» (Leipzig 1840), ej 
anses som en arktisk fauna, ty det medtar allt som författaren 

under sin resa år 1832 insamlade. Hufvudmassan af mate- 

rialet stammar från barrskogen på svenska sidan och björk- 
skogen på den norska. Lokaluppgifterna äro för sin tid 

mycket goda och möjliggöra en ungefärlig uppskattning af 

arternas hemortsrätt. Men ett sådant bedömande är na- 
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turligtvis omöjligt för entomologer som aldrig besökt norra 

Skandinavien, hvarför det är förklarligt, men beklagligt, att 
den till »standard work» ämnade Fauna arctica uppräknar 
alla ZETTERSTEDTS ichneumonider som arktiska. Redan för 
fyra år sedan hade jag anledning fastslå oriktigheten häraf 
(Ichn. aus d. Sarek-Geb., Sthlm 1909, sid. 207), men kunde 

ej ingå på en utredning. Till ersättning har jag nu med 
ledning af min erfarenhet från 2 !/2 sommars samlarverksamhet 
i Torne och Lule lappmarkers fjälltrakter genomgått ichneu- 

moniderna i ZETTERSTEDTS arbete för att uppteckna de arter, 

som enligt min mening böra uteslutas från den arktiska 

faunan. Återstoden kan ingalunda betecknas som säkert 

arktisk, ty den innehåller äfven de former jag ej känner eller 

om hvilkas nordliga utbredning jag är oviss, men den inne- 

bär i alla fall ett närmande till den verkligt arktiska listan. 

Ej arktiska ichneumonider hos Zetterstedt. 

Ichneumon anator FBR., castigator FBR., celerator GR., 

comitator IL., deceptorius GR., delirator L., fabricator FBR., 

festinatorius LEYT.(= Barichn. locutor THUNB.=albicinctus GR.), 
frequentorius ZETT. (= Stylocryptus profltigator FRB.), fusorius 

L., Iineator GR., luctatorius L., molitorius 1L., natatorius FBR., 

ornatorius Pz., pisorius I., pistorius GR., raptorius IL. (excep- 

tis forte var. £= I. septentrionalis FHOLMG. & g = Ichneumon 
Sp. ign.), sarcitorius L., saturatorius L., sugillatorius L., vagi- 

natorius I. 
Cryptus assertorius FBR., macrobatus GR., moschator GR., 

obscuripes LETT. (= Cryppt. borealis THOMS.), ocellator ZETT. 
(= Spilocrypt. pygoleucus GR., DT-.), striatellus ZETT. (= Hab- 

rocrypt. alternator GR.). — (Pezomachus) brachypterus GR., 

cursitans FBR., fasciatus FBR., paradoxus ZETT. (= Thauma- 

totypus Billupsi BRIDG.). pedestris FBR. 

Pimpla alternans GR., examinator FBR., gracilis GR. 

(= Ephialtes carbonarius CuR. S), instigator FBR., mantifes- 

tator FBR., mediator GR., scanica GR., stercorator GR., luber- 

culatus GR., varicornis FBR. — (Glypta) flavolineata GR. 

Bassus appendiculatus GR., collaris GR., dentipes GR., 
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favolineatus GR., irrigator GR., letatorius FBR., nigricollis 

GR., nuntiator ZETT. (verosimiliter = zunciator FBR. = Lam- 

pronota caligata GR.), rufolabris ZETT. 
Tryphon bellator GR., bifasciatus ZETT., brachyacanthus 

GR., excavator ZETT., elongator GR., impressor GR., melano- 

cephalus GR., nigricornis ZLETT., pimplator LETT., segmentator 

FBR., testaceus GR., vittator ZETT. — (Echthrus) reluctator L. 
— (Exetastes) fornicator FEBR., fulvipes GR., tarsator FBR. 

Banchus pictus FBR., venator FBR., volutatorius FBR. 

Ophion circumflexus TL., luteus L., pubescens LETT., rami- 

dulus L., ventricosus GR. 

Campoplex falcator FBR., pugillator L. (forma majores). 

Porizon albipennis ZLETT., annulator LETT., dissimilis GR., 

exhaustor FBR., fumipennis LETT., marginellus ZLETT., mediator 

/ASaNIe, Leda SIN 

Summa 87 namn och 86 arter, emedan sarcitorius och 

vaginatorius äro de begge könen af samma art. 

Sedan dessa främmande element aflägsnats är det på sin 

plats att jämföra Skandinaviens arktiska fauna med andra 

nordliga länders. Ett försök härtill gjordes år 1909 (anf. 
arbete sid. 206); det blygsamma resultatet blef 9 med Sarek- 

faunan gemensamma arter. Att detta endast var en ringa 

början var redan då tydligt, och nedanstående lista visar ju 

rätt betydliga framsteg. Dessa ha åstadkommits hufvudsakligen 

genom jämförelser med och bestämningar af riksmuséets 

nordsibiriska material, insamladt på 1870-talet af F. TRYBOM 

och J. SAHLBERG utefter Jenisseis nedre lopp (alla anförda 

arter äro tagna norr om 65. breddgraden). Några namn ha 
tillkommit genom tydning af RUTHE'ska och HOLMGREN'ska 
beskrifningar och typer samt från ryska polarexpeditionens 

material (Lena-området), som meddelats mig till bearbetning. 
Ej medtagna i listan äro de få gemensamma arter, om hvilka 

intet fanns att meddela utöfver »Fauna arcticas> uppgifter. 
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Gemensamma arktiska arter. 

A. Med Nordasien. 

I: Lena-området. 

Delomerista levifrons THOMS. 

Glypta setosa m. 

Jenissei-området. 

Slenichneum. chalybeatus GR. (i 

Sverige funnen i 

Östergötland). 

Ichneumon gravipes WESM. 

D peregrinator I. 

» Thomson: HoOLMG. 

» (i Sibirien = före- 

trädd af var. con- 

nectens m ) 

Pheogenes osculator THUNB. 

» stipator WESM. 

Diadromus subtilicornis WESM. 

Cubocephalus oviventris GR. (ni- 

» griventris THOMS.) 

Cratociypt. septenirionalis m. 

» anatorius GR. 

» pleuralis THOMS. 

Microcrypt. ambulator m. i (Si- 

birien företrädd af 

en rikare rödteck 

nad var.) 

» terrestris m. (i Sibi- 

rien företrädd af 

var. sibiricus m.) 

Phygadeuon fumator GR. var. 

nmivalis HOLMG. (Vv. 

borealis m.,se »Neu- 

beschreibungen» 

efteråt!) 

» aperlus m. 

Leptocryptus claviger TASCH. 

Atractodes truncalor m. 

> foveolatus GR. (Asyn- 

crita FÖRST.) 

Rhyssa persuascria L. 

Delomerista levifrons THOMS, 

Glypta ceratites Gr. (de sibiriska 

ex. ha svarta höfter). 

Helictes mediator ScuH. 

Diaborus palitiarsis THOMS. 

D nigrifrons THOMS, 

Cteniscus borealis HOLMG. 

» flavomaculatus GR. 

Scorpiorus rTufipes GR. var. 

breviseta RATz. 

D rufipes Var. limosus 

Horm. (knappt 

skild från följande) 

> nigellus HOLMG. 

» angustatus m. 

» 7ivalis HoLMmG. (är 

egenart). 

» pastoralis GR. 

Polyblastus strobilator THUNB. 

(Monoblastus lapponicus m. ge- 

nutnus, funnen v. 

Krasnojarsk, före- 

kommer troligen 

äfven på subark- 

tiskt område). 

Euryproctus arbustorum HOLMG. 

Hadrodoctylus femoralis HOLMG. 

(ej identisk med 

nigrifemur THOMS.) 

» varicoxa THOMS. 

2 faciator THUNB.VAar. 

gracilis (HOLMG.) 

Alexeter sectator THUNB. 

Mesoleius flavicaudatus HoLMG. 

D lituratus HoOLMG. 

» » var. Sahl- 

bergt WOLD. 

Barycnemis leviceps THOMS. 

Leptopygus harpurus THOMS. 

Novaja Semlja med Waigatsch. 

Phygad. fumator GR. var. ni- 

valis HOLMG. 

B. Med Spetsbergen. 

Hemiteles — glacialis  HOLMG. 

(eneus THOMS-.) 

Syndipnus leucopygus HOoLMG. 

(i Lappland före- 
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trädd af var. lappo-  D. Med Grönland. 

nicus m.) Pimplasodalis RuUTHE. (Norden 

C. Med Islands skiöldit HOLMG., longi- 

Ichneumon ligatorius THUMB. CEPSE RE OMEN 
(på Island före- =E. Med Alaska och öarne i Behrings- 

trädd af var. thu- haf. 

lensis RUTHE.) Gelis pumilus FÖRST. 

Phygad. fumator var. trichops > obesus ASHM. 

THOMS. Orthocentrus proluberans HOLMG. 

> infernalis RUTHE (lio- (cirkumpolär, förut 

gaster THOMS.). känd från arktiska 

Gelis vrufipes FÖRrst. (Gelis Asien). 

THUNB. = Pezomachus GR.) 

Summa 49 olika former, hvartill kommer ett fåtal förut 

kända, så att totalsumman kända gemensamma former knapt 

torde understiga sextio; ännu flera kunna säkerligen upp- 

dagas. 

Att döma af ofvanstående lista har Nordskandinavien 

den största öfverensstämmelsen med Nordsibirien, hvilket ju 

var att vänta, då begge tillhöra samma landmassa. Spets- 

bergen och Island intaga tydligen med rätta blygsamma 

platser (från Island äro dock genom RUTHES arbete.lStete 

ent. Zeitung 1859 flera ofvan ej medtagna gemensamma for- 

mer kända). Grönland och arktiska Nordamerika visa abnormt 

ringa öfverensstämmelsé, beroende på ytterligt klent jäm- 

förelsematerial. Från arktiska Nordamerika äger nämligen 

riksmuseet inga som hälst parasitsteklar (och knappt andra 

steklar heller); själf har jag en liten serie från HARRIMAN'ska 

expeditionen till södra Alaska och Behringsöarne, hvarigenom - 

det visat sig, att gemensamma arter åtminstone finnas. ro; 

ligen äro de talrikast tillstädes just i nordväst, där afståndet 

från Asien är ringa. 

Skandinaviens arktiska område har liksom andra natur- 

liga faunaområden sina egna former, som tydligen höra 

hemma just där, om de också stundom träffas utom grän- 

serna. Tydligast visar sig detta i fråga om fjällhedens fauna, 

som jag haft tillfälle insamla vid Vassijaure naturvetenskapliga 

station, belägen på hedmark just i trädgränsen (500-30: 

Sommaren 1908 tillät vädret ofta håfningar strax ofvan träd- 

gränsen, och äfven fönstren på den då nybyggda järnvägs- 
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anhalten Vassijokk (belägen på fjällheden) lämnade god skörd, 
särskildt i slutet af juli. Följande lista upptar sådana arter 

som öfvervägande eller uteslutande förekommo på heden, 
men är långtifrån uttömmande: 

Coelichnemon solutus HOLMG. 

Mäicrocryptus alpineti m. 

Phygadeuon tufernalis RUTHE. 
» fumator Vv. nivalis HOLMG. 

Hemaiteles glacialis HOLMG. 

Åtractodes punctator m. 

» picipes HOLMG. 

» truncator m. 

Pimpla sodalis RUTHE. 

Exochus septentrionalis HOLMG. 

Barycnemis leviceps THOMS. 

På sensommaren, då den ståtliga Angelica archangelica 
blommade på sina högst belägna växplatser, ängssluttningarne 

ofvan trädgränsen, erhöllos bland ichneumoniderna på dess 
gröna blomklot åtskilliga ej förut på sommaren sedda former. 

Isynnerhet gafs där det bästa tillfället att försäkra sig om de 

sparsamt förekommande större ichneumonerna. Emellertid 

står denna fauna så nära den i björkzonens ängsmark före- 
kommande, att jag ej vågar uppställa någon lista på karak- 
täristiska arter. Hvad de större ichneumonerna angår, så 

äro de goda flygare och hindras af intet, äfven om de äro 

kläckta nere i dalen, att uppsöka sensommarens honungs- 

blommor ofvan trädgränsen. Ängsmarkens ichneumonider 
äro på det hela taget lifligare färgade än den dystra fjäll- 
hedens små mörka former, och jag har trott mig finna, att 

denna iakttagelse håller streck äfven i fråga om dei egent- 

lig mening arktiska ländernas fauna. 

Entomol. Tidskr. Arg. 34. H. 2 (1913). S 



Neubeschreibungen und Synonyme zur 
nördlichen Ichneumonidenfauna 

Schwedens. 

Von 

4. Roman. 

Amblyteles arcticus n. sp. S. 

Arktisches Norwegen, I 2. J. SAHLBERG. — Torne Lapp- 
mark, Vassijaure d. !?/g 1908, 1 2 auf Angelica-Dolde ober- 
halb der Baumgrenze. ROMAN. 

Nigra, mandibulis medio, orbitis frontalibus totis v. pro 

parte (superne latius), medio mesonoti plerumque, postpetiolo 

& segmento 2. abdominis (hoc saltim lateribus), segmentis 

I.—3. ventris (plica excepta) pedibusque (coxis & trochan- 

teribus exceptis) rufis, his posticis apice extremo tibiarum & 

articulorum tarsalium infuscatis; flagelli articulis 4., 5.—9., 10. 

(extus infuscatis), orbitis frontalibus interdum pro parte, callo 
subalari, scutello maculaque parva apicali segmenti 7. ab- 

dominis (plerumque etiam puncto 6&), albis. Ale hyaline 

stigmate & costa pallidis, nervis ceteris, radice & tegula fuscis 
v. piceis. Long. 13,,—14,; mm. 

Statura robusta. — Caput crassiusculam thorace paullo 

angustius, antice visum subtransversum genis tumidis, pone 

oculos modice angustatum, ocellis antice angulum obtusum 

formantibus, fronte opaca subcoriacea, foveis antennatibus 

profundis politis, facie punctulata planiuscula epistomate sub- 

elevato, clypeo nitido punctato apice truncato, mandibulis pro 

portione angustis dente infero subbreviore, genis parcius punc- 

tatis mandibularum basi fere 1!/2 X longioribus, costa genali 
inflexa, orali non elevata. Antenn& crasse setacex& thoracem 

parum superantes, flagello 36-articulato postannello obconico 
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scapo breviore, articulo 4. quadrato.— Thorax altitudine vix 

duplo longior cylindricus, pronoto angulis inferis striolatis, 
epomiis distinctis, mesonoto sat nitido concinne punctato 
notaulis plane nullis, scutello transverso planiusculo nitido, 

subtilissime punctulato, pectore longitudine duplo latiore; 

segm. medianum opacum longitudine altius, area centrali 
(superomedia) transversa subobsoleta costula nulla. — ADb- 

domen lanceolatum latitudine thoracis, hoc + capite sub- 

longius medio subopacum, segmentis 2.—4. lateribus margi- 

natis, segmenti I. petiolo coxis posticis + trochanteribus e&qui- 

longo lateribus solito modo transversim rugosis, postpetiolo 

latitudine apicali circ. duplo breviore area media lata subtili- 

ter ruguloso-aciculata; segm. 2. latitudine apicali quarta parte 

brevius apicem versus dilatatum, subtiliter punctatum fundo 

subopaco, thyridiis nec magnis nec profundis, spiraculis in 

medio sitis a margine remotis; 3. pre&ecedente paullo brevius 

apicem versus nitidulum lateribus parallelis, segmenta reliqua 

sensim breviora & nitidiora, 6. & 7. subcompressa, 8. omnino 
retractum. Venter segmentis 2.—4. plicatis, hypopygio sub- 

compresso apicem abdominis attingente subtus prope apicem 

nigro-pubescente, terebra brevissima apice solo conspicuo. — 

Pedes validi tarsis omnibus tibis longioribus, anteriorum 

femoribus tibiis equilongis, unguibus articulo 2., antico equali, 

intermedio longiore (quam articulo 1. tamen breviore), postico 

breviore (articulo 3. sube&quali); postici tibia femori 1!/3 X lon- 

giore, calcaribus brevibus sube&quilongis, coxis subtus nitidulis 

subtiliter punctatis. — Ale apicem abdominis attingentes, 

areola lata sed lateribus fortiter convergentibus, retinaculis 

EIrC. 15. 

Diese fär eine arktische Form grosse und kräftige Art 

hat die dicken und kurzen Fähler eines Spilichneumon THOMS. 

und hat auch wie diese Gruppe das Hinterleibsende stark 

abgestutzt und weissgefleckt, wenn auch diese weisse Zeich- 

nung aussergewöhnlich klein ist. Ob arcticus dahin gehört, 
kann jedoch erst das noch unbekannte J entscheiden. Die 

Färbung ist vom Typus des Ichneumon vulneratorius ZETT., 
d. h. der Thorax und hier auch das 2. Tergit besitzen eine 
variable rote Zeichnung, die (wenigstens auf dem Thorax) 
sogar verschwinden kann. FEigentämlich ist, dass die beiden 
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hellen Farben in ihrem Vorkommen von einander unabhängig 
sind, denn während mein (schwedisches) Stuck mehr Rot zeigt, 

hat das norwegische im Stockh. Museum etwas mehr Weiss. 

»Ersteres Exemplar wurde auf einem Wiesenabhang zwischen 

dem in der Baumgrenze gelegenen naturw. Station Vassijaure 

(jetzt niedergebrannt) und dem kleinen hochalpinen See Kat- 

terat erbeutet. 

Ichneumon luteipes WESM. 1855. 

Syn. Amblyteles alpestris HOLMG. 1871, S'; LI. septentrionalis & var. 2 

HoLrMG. 1880; ZI. !Vordenströmi "THOMS. 1897, Q. 

Der Z. luteipes war bisher nicht als schwedisch bekannt, 

und die wenigen in Skandinavien aufgefundenen Stäcke wur- 

den, wie es die Synonymik zeigt, verschieden aufgefasst. Ein 

in der Torne Lappmark:d. !9/g 1903 gefundenes 3 (auf 

Angelica-Dolde gleich oberhalb der Baumgrenze des Berges 

Nuolja) wurde bald nach der Heimkehr leicht als Zutezpes be- 

stimmt. Dadurch aufmerksam gemacht, konnte ich allmäh- 

lich die oben verzeichneten Synonyme mittels den Beschrei- 

bungen deuten und sprach meine Meinung 1905 in der Ent. 

Tidskrift (schwedisch) aus. Im J. 1910 hatte ich Gelegenheit, 
in der THOMSON'schen Sammlung zu Lund die Typen von 

Å. alpestris und I. Nordenströmti zu besichtigen, wobei sich 

meine Deutung bestätigte. Die Art därfte wohl ausschliess- 

lich der Gebirgsfauna angehören, wenigstens scheint dies in 

Skandinavien der Fall zu sein. 

I. hypolius THOMS. 

Syn. I. computatorius var. I HOLMG., 9; I. subreptorius var. I HOLMG., Q. 

Der bisher nur in einem 2 aus »Norrland> (= das nörd- 

liche und mittlere Schweden etwa bis zum Fluss Dalälfven) 

bekannte /chneumon hypolius THOMS., dessen Type ich in 

Lund gesehen habe, wurde unerwarteterweise auch im Stock- 

holmer Mus. aufgefunden und zwar als Var. I zweier Arten. 

Das bei computatorius GR. gestellte Stäck (aus der Provinz 
Östergötland) entspricht der von THOMSON beschriebenen Form 

mit rotem 2. Tergit. Die zweite Varietätstype (aus Små- 

land) ist die gewöhnliche Form mit schwarzem 2. Tergit. In 
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demselben Museum fanden sich ausserdem unbestimmte Exem- 
plare dieser Art aus den Provinzen Härjedalen, Uppland 

(woher auch ein 9 in meiner Sammlung) und der Insel Öland. 

Die Art ist folglich in Schweden weit verbreitet, aber äberall 
selten. Ich erlaube mir die Vermutung, dass sie vom Osten 

stammt und wie so viele andere Insekten mit der Fichte ein- 

gewandert ist. Die graulich schimmernde Scopula ist immer 

vorhanden, und wenn man von den schwach verbreiterten vier 

Vordertarsen urteilen darf, so ist iypolius am nächsten mit 

I albicollis WESM. verwandt. In der Tat weicht letztere Art 

hauptsächlich durch die Färbung ab, und sogar die helle 

Halsmakel ist bei typolzus (aber dunkelrot) meist vorhanden. 
Ist meine Ansicht der östlichen Herkunft von Aypolzius richtig, 

so därfte man am besten von einer nordöstlichen und einer 

sädwestlichen Rasse derselben Art sprechen, die in Schweden 

zusammentreffen. — Einem Pärchen aus Uppland (von C. 

GRILL gezogen) sind die Wirtspuppen beigefägt. Solche 

Puppen missen meist unbenannt bleiben, aber diesmal hatte 

ich das Gläöck, sie dem Herrn Artist D. LJUNGDAHL, der 

sich ungewöhnlich genug auch fär die Puppen der Nacht- 

schmetterlinge interessiert, vorlegen zu können, und er be- 

stimmte sie ohne Zögern als Hadena adusta ESP. Das $ 
därfte sicher zum /Aypolzus gehören und entspricht der folgen- 

den Beschreibung: 

I. hypolius S: Niger, mandibulis pro parte, incisuris ven- 
tralibus 2. & 4. (1. & 3. testaceis), pedum anticorum femori- 
bus apice anguste, tibiis antice tarsisque basin versus, rufis, 
tibiis intermediis ima basi metatarsisque posterioribus maxima 

parte rufescentibus. Al& subhyaline nervis fere totis cum 

stigmate fuscis, »ossibus» radicis & tegulis nigris, costa & 

 Postcosta basi, illa ultra medium, rufis. Long. 14,; mm. 

Capitis forma & clypei apice truncati angulis rotundatis 

femin&e similis, genis tamen mandibularum basi brevioribus 

(2 sublongioribus), antennis setaceis, flagelli articulis omnibus 
a & fere ad apicem carina transversa subdistincta instructis, 

6.—19. extus linea tenui elevata, in plurimis articulis sub- 
integra, armatis. — Thorax scutello latitudine basali equi- 

longo apice truncato, concinne apice crebre punctato, meso- 

pleuris in fundo alutaceis concinne punctatis speculo parvo 
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polito, segm. mediano area centrali leviter transversa lateribus 

rectis apice angulatim occluso, costula tenui. — Abdomen 

elongato-lanceolatum thorace vix angustius, postpetioli area 

media sat lata, opaca, rugulosa aciculatione indicata, segmen- 

tis 2. & 3. creberrime punctatis opacis, 2? subelongato gastro- 

coelis illis femin& profundioribus, spatio interjacente arex 

medie postpetioli e&quali (in 9 sublatiore), 3:0 modice trans- 

verso, reliquis sensim nitidioribus, ventre segmentis 2.—4. 

medio plicatis hypopygio apice latius rotundato. — Pedes 

metatarso antico intus apice tuberculo distinctissimo, ungue 

postico articulo 3. quarta parte (in 9 vix) breviore. — Al& 
omnino ut in 2 innervate. 

Es fragt sich, ob Gesicht und Schildchen immer schwarz 

sind. Der Körperbau dieses Männchens stimmt mit demje- 

nigen des a/Zbrcollis (auch die Tyloiden) gut äberein, aber die 

Skulptar des Thorax ist dichter und matter, dietmerotere 

und 3 etwas kärzer. Ein zweites J des Museums (ebenfalls 
Uppland, GRILL, aber aus einer verschiedenen Puppe gezogen) 

hat einen weissen Fuählersattel, ist aber sonst nicht wesent- 

lich verschieden. Das Exemplar erinnert durch die Fähler- 

zeichnung auffallend an das dunkelbeinige J des Cratichneu- 

mon nigritarius GR., aber die Fähler sind weniger knotig, 

die Tyloiden von der Basis der Geissel mehr entfernt, und 

das hinterste Klauenglied ist viel kärzer als das dritte. Ge- 
genwärtig kann ich es. nur als eine Varietät des /hypolius 

betrachten. 

Cratichneumon boreosicarius n. sp. 29. 

Torne Lappm., N-Seite des Sees Torneträsk d. ?/g 1908, 

I 92 am Ufer (Birkenregion); Uppsala d. !9/9 1908 und ??/s 
1909, 2 2 auf Eichensprösslingen im Nadelwald. Alle ROo- 

MAN. Ausserdem ein 82 aus dem sädlichen Finnland gesehen. 
Species C. sicario GR. valde affinis sed minor, facie or- 

bitis frontalibus solis anguste pallidis, antennis flagello 26—27- 

articulato ante apicem haud v. vix attenuato (apud szcarium 

flagellum 31—32-articulatum ante apicem distincte attenuatum), 

thoracis pronoto toto nigro, terebre& valvulis crassioribus 

minus exsertis, parte libera articulo 3. tarsorum posticorum 
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circiter &qualis (pars libera in szcario tenuis articulo 2. tar- 

sorum eorundem z&&qualis), femoribus, tibiis & tarsis rufis, po- 

sticis apice infuscatis, coxis posticis nitidioribus subtilius punc- 

tatis, alarum nervo basali basi fortiter fere reclinato-curvato 

(in szcario fere &qualiter curvato). Long. 7,,-8 mm. 
Diese wenig auffallende Art scheint im borealen Nadel- 

wald Europas den C. szcarzius GR. zu ersetzen. Diesen habe 

ich niemals in der Uppsalaergegend, wo der Nadelwald vor- 

herrschend ist, gefunden, aber wohl Exemplare von dem etwa 

30 km entfernten Rosersberg beim See Mälaren, wo Laub- 

wald von sädlichem Typus weit verbreitet ist, gesehen. In 

der Färbung ist die neue Art gut getrennt, aber die plas- 

tischen Merkmale sind sehr subtil, wenn auch in meinem 

Material konstant. 

Plectoeryptus intermedius n. sp. 

Browv wHelsmolandr2 2 urrgu J. RUDOLPH (noch ein! 

ohne Angaben stammt wahrscheinlich aus derselben QOuelle). 
Prov. Dalarne (Dalekarlien) 1 Sf: C: BOHEMAN: Alle im 

Stockh. Museum. 
2. Nigra, annulo antennarum articulos 5., 6.—10. flagelli 

occupante apiceque membranaceo segmentorum 6. & 7. ab- 

dominis albis; macula plerumque mandibularum, palpis maxil: 

laribus basi excepta, rarius apice segmenti I. & plaga dorsali 

2:i, femorum apice (posticorum rarius etiam basi), tibiis tar- 

sisque, rufescentibus. Venter niger incisuris anterioribus sor- 

dide albis. Al&e hyaline basi coste latius rufa, »ossibus» 

radicis piceis, nervis ceteris cum stigmate & tegulis nigris. 

Long. 12—14 mm. 
Caput crassiusculum thorace angustius, nitidum parcius 

punctatum, pone oculos subangustatum temporibus latis, a 

fronte visum subtransversum ore lato, fronte magna subopaca 
"late concava ocellis parvis, facie brevi opaca crebre punctata, 

clypeo truncato polito punctis paucis impressis, mandibularum 

dentibus &qualibus, genis illarum latitudine basali longioribus. 

Antenne fere ad basin oculorum inserte robuste brevissime, 

thoracem parum superantes subfiliformis, scapo crasso oblique 

truncato, flagello 24-articulato articulo 5. v. 6. quadrato, 
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postannello obconico scapo breviore, articulo sequenti equali; 

ultimo penultimo longiore. -—— Thorax latus depressus, pro- 
noti collare nitidulo sublevi, lobis lateralibus opacis punc- 
tatissimis; mesonotum nitidum parcius punctatum, notaulis 

trientem anteriorem vix attingentibus, scutello plano sculp- 
tura mesonoti, pleuris subopacis concinne, sub alis crebrius 

punctatis speculo parvo polito, epicnemiis & sternaulis integris, 

his tenuibus sinuatis, mesosterni transversi crista postica vix 

elevata. Segm. medianum opacum coriaceo-punctatum areis 

superis plane nullis, postica medio excavata obsoletius tripar- 
tita medium non attingente. — Abdomen fusiferme capite + 

thorace nonnihil longius, in medio thoraci &quilatum, ad 
apicem segmenti 3. dilatatum, segmentis 2 primis alutaceis 

apice levibus; segm. I. breve in postpetiolum sensim transiens, 

hic subquadratus carinis dorsalibus nonnisi foveola elongata 

indicatis; segm. 2. subtransversum spiraculis paullo ante me- 

dium sitis margini fere contiguis; segmenta reliqua sensim 

breviora, 3. lateribus marginatum; venter hypopygio parvo 

apice truncato sub segmento 4. dorsali sito. Terebra tenuis- 

sima leniter recurva apice longe acuminata, parte libera abdo- 

mini preter segm. I. subequali valvulis subglabris. — Pedes 

presertim postici validi, hi femoribus segm. 3. abdominis 

non superantibus latere externo toto subtiliter punctato, tibiis 

subrectis puberulis, calcare longiore medium metatarsi non 

superante, hoc dimidio tibie& sublongiore, ungue tenui sub- 

curvo articulo 2. tarsali subequali, unguiculis pulvillum mini- 

mum longe superantibus. — Al& apicem abdominis fere 

attingentes, stigmate angusto radium vix ante medium emit- 

tente, areola latiuscula superne modice convergente, nervis 

discocubitali subsinuato-curvato, parallelo sat longe infero, 

abscissula nervo recurrente fere triplo longiore, nervello mo- 

dice antefurcali longius inferne fracto. 
J differt: orbitis frontalibus superne linea tenui obsoleta 

articulisque flagelli 8.—13., 14., tarsorum posticorum 4. & :' 

apice 3:i, albis; postpetiolo, segmentis 2., 3. & parte 4:i abdo- 

minis supra & infra, stigmate & radice alarum (nec tegulis), 

rufis; tibiis posticis apice infuscatis, calcaribus tamen rufis. 
Long. circ. II mm. — Caput thoracis latitudine a fronte 

visum vix transversum, facie minus brevi, antennis fere ad 
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medium oculorum insertis setaceis corpore parum brevioribus, 

flagello 32—34-articulato, 12:o quadrato, postannello subcom- 
presso parallelo scapo + pedicello nonnihil longiore, articulis 

14.—20., 23. extus lineola obsoleta pallidiore instructis. — 

Thorax subcompressus, notaulis medium mesonoti fornicati 

attingentibus, mesopleuris inferne crebre punctatis, sternaulis 

postice obsoletis; segm. medianum areis completis, centrali 

transversa cum basali confluente. — Abdomen depressum 

segmento etiam 3. basi alutaceo; segm. I. postpetiolo sat 

disereto; 2. subelongatum spiraculis in medio sitis; valvulae 

genitales apice subacuminate. — Pedes minus valide, postici 
femoribus segm. 4. dorsale superantibus, ungue articulis 3. 

breviore, 4. longiore, unguiculis pulvillo sat magno parum 

longioribus. — Al& areola forte angustiore. 
Als Verbindungsglied zwischen den Gattungen Cuboce- 

phalus RATZ. und Plectocryptus THOMS. sehr interessant. Das 

2 wärde zur ersteren Gattung gehören, aber der Kopf ist 

kleiner als bei den typischen Arten (dzstinctor "THUNB. und 
oviventris GR.) und die Spirakeln des Mediansegmentes sind 

entschieden länglich (dies ist jedoch auch bei C. distinctor der 

Fall): Das J dagegen ist ein echter Plectocryptus, dem FP. 

arrogans GR. var. effeminatus GR. am ähnlichsten, aber nach 

der Beschreibung des Letzteren in mehreren Details verschie- 

den gefärbt. Dass die oben beschriebenen Geschlechter zu- 

sammengehören, ist mir garnicht zweifelhaft, wenn auch keine 

Angabe vorliegt, dass sie zusammen erbeutet wurden. Nach 

meinem Dafärhalten zeigt die Art ganz: deutlich, wie Cuboce- 
-phalus aus Plectocryptus (od. Microcryptus THOMS.) entstehen 
kann, indem das 2 behufs Eindringen in Borkenritzen u. del. 
einen flachen Thorax und kurze Fähler angenommen hat. 

Das J braucht nicht die Thoraxform zu verändern, hat aber 

in der Gatt. Cubocephalus die kurzen Fähler des 2 iuberge- 

nommen; soweit ist das vorliegende J noch nicht gekommen. 

Die Art entstammt dem borealen Nadelwald und kommt ohne 

Zweifel auf Baumstämmen vor. 

Microcryptus alpineti n. sp. 

Torne Lappm., Vassijaure Ende Juli und erste Hälfte 

August 1908 nicht selten auf der alpinen Heide, beson- 
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derswidasm2 Moms nur 22,0Stuickey rd. $/z ende. sletiee: 
funden. 

2. Nigra, antennis subtus basi & annulo medio obsoleto, 

labro apice & mandibulis medio, palpis, abdominis segmentis 

1. puncto ”apicali, 2.1& 3. macula tfansversa apiealfruts, 
segmento 7. apice albido, ventre fuscescente plica pallide rufa, 
incisuris anterioribus flavidis. Pedes nigri coxis anticis apice, 

trochanteribus omnibus ex parte, femoribus anterioribus ma- 

cula basali nigra excepta, tibiisque & tarsis omnibus (posticis 

rarius infuscatis), rufis. Ale subhyaline nervis & stigmate 

piceis, hoc apice (non basi) puncto subdistincto pallido, radice 

albida, tegula piceo-rufa. Long. 4,,—5,2 mm.; ter. 0,8—1 mm. 

Caput thorace subangustius pone oculos parum angusta- 

tum & sat rotundatum, os versus modice angustatum, fronte 

medio canaliculata foveolis antennalibus distinctis, facie brevi 

epistomate transverso, clypeo bene discreto apice depresso 

subtruncato, genis mandibularum basi e&qualibus, oculis glabris. 

Antenn&e valide infra medium oculorum inserte, thoracis 

apicem parum superantes filiformes basi attenuate, scapo 

ovato oblique exciso, flagello 18—19-articulato articulis primis 

obconicis, postannello scapo & articulo secundo breviore lati- 

tudine sua apicali vix dimidio, articulo 2. eadem latitudine 

vix duplo longiore, 5:0 quadrato, ultimo duobus precedenti- 

bus &quilongo. — Thorax cylindricus altitudine duplo longior, 

pronoti lobis lateralibus. coriaceis, mesonoto nitido notaulis 

medium superantibus, scutello planiusculo nitido fovea basali 

suberenulata, mesopleuris nitidis sub alis & infra medium 

alutaceo-punctatis, pectore nitido subquadrato mesolco aperto 

postice dilatato. Segm. medianum altitudine parum Dbrevius, 

opacum rugoso punctatum complete areolatum, costula tamen 

sXPpissime obsoleta, fere ante medium are& centralis egrediente, 

hac subelongata antice angustata, costella distincta spiraculum 

parvum supra medium ferente, area postica quasi simplici, 

costis nempe aream petiolarem limitantibus latissime separa- 

tis — Abdomen lanceolatum thoracis latitudine, hoc + ca- 

pite parum longius medio nitidulum subtilissime punctulatum 

(non alutaceum); segm. I. latitudine apicali vix duplo longius 

petiolo depresso, area media elevata spiracula vix superante, 

postpetiolo subtransverso medio sulcato apice polito; segm. 2. 
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postice sat dilatatum latitudine basali vix longius thyridiis 

punctiformibus pallidis, spiraculis in medio vix intra marginem 

sitis; 3. 2:0 paullo brevius postice angustatum lateribus totis 

marginatis; segmenta reliqua sensim minora immarginata. 

Venter plica magna, terebr& parte libera segmento 1. equi- 

longa apice longe acuminato valvulis parce pubescentibus. — 
Pedes validiusculi, coxis subtus nitidis, femora postica sub- 

opaca segm. 3. abdominis parum superantia, tibie postice 

basi vix curvate tarsis suis e&quilonge&, calcaribus crassitie 

apicali tibie nonnihil longioribus & medium metatarsi vix 

attingentibus, tarsis anterioribus tibia longioribus, ungue 

antico articulo 2., postico 3:0 fere longiore, unguiculis graci- 

libus pulvillum acuminatum paullo superantibus. — Alz& ab- 

domen vix superantes, eellula radiali stigmate paullulum lon- 

giore, nervo discocubitali leniter arcuato, areola superne (an- 

tice) sat angustato, fenestra externa simplici lata, angulo dis- 

coidali infero-externo subacuto, nervello longe infero antefur- 

cali, abscissula nervo recurr. fere 1?/3 X longiore, radii ab- 

scissa 2. abscissula breviore. 
J femin& colore & habitu simillimus at forte minor, an- 

tennis subrectis flagello 21—22-articulato, postannello scapo 

+ pedicello 2&quali articulo sequente longiore, articulis circ. 

9.—12. extus linea elevata, thorace subcompresso mesopleuris 

magis nitidis, abdomine angustiore postpetiolo elongato, seg- 

mento 2. latitudine apicali &quilongo, 3:0 leniter transverso 

(valv. genitales retract&e), ungue articulo 3., antico X&quali, 

Postico: breviore. "Kong: 4,5 mm. 
Diese fast nur oberhalb der Baumgrenze vorkommende 

Art ist schon durch die Färbung der Fähler (beim £2) und 
des Hinterleibes (JL) leicht zu erkennen. Zu bemerken 
ist die glänzende Hinterleibsmitte, während diese bei den aller- 

meisten alpinen Arten matt ist. Dies hängt möglicherweise 

mit der Lebensweise zusammen, indem wenigstens die Arten 

mit matter Mitte bei Blattwespen schmarotzen därften. 

M. rufidorsum STR. var. subarcticus n. var. Y. 

2. Varietas scandinavica antennarum annulo albo nullo, 

sed flagello fere toto cum plaga mesopleurali utrinque, ru- 
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fis, apice abdominis + infuscato, discedens. Long. 5,;— 

6 mm. 

Zwei 2 des Stockh. Museums aus Nordlappland und der 

Prov. Jämtland sind zweifellos dem aus Steiermark beschrie- 

benen JM. rufidorsum STROBL angehörig. Dass sie kleiner 
sind und einpaar Färbungsdifferenzen zeigen, kann bei dem 

weit entfernten, nördlichen Fundort nicht befremden. Das 

lappländische Stäck hat Kopf und Thorax breiter rot, die 

Hinterleibsspitze aber mehr verdunkelt als das jemtländische. 
Vorliegende Art ist nicht mit meinem M. dorsator aus dem 

Sarekgebirge identisch, wenn auch ähnlich gebaut. Beim zufi- 
dorsum ist der Kopf hinten stärker gerundet, die Wangen 

kaum um 12/2 X länger als die Mandibelbasis, die Fiähler- 

geissel 20—21-gliederig mit länglichen vorletzten Gliedern (bei 

dorsator sind die vorletzten Geisselgliedern schwach quer; dies 

zur Berichtigung der Beschreibung), das Schildchen gewölbt, 

die Mittelbrust kaum quer, hinten gerundet abschässig mit 

offenem Mesolcus (dorsator: Mittelbrust fast ums Doppelte 

breiter als lang, hinten kaum abschässig mit deutlich geschlos- 

senem Mesolcus), die Area postica des Mediansegmentes 

weniger breit und steil, flach und wenigstens unten mit zwei 

Längsleisten, die Ar. coxalis nicht abgetrennt, die Beine viel 

schlanker — Hinterschenkel um 5 X länger als breit —, die 

Flägelareola ebenso breit wie hoch, und die Hinterflägel haben 

etwa 6 Häkchen. 

Stylocryptus analis m. 1909 nec THOMS. 

Der in meiner Arbeit uber Ichneumoniden des Sarek- 

Gebirges verzeichnete S. analis THOMS. war, wie ich schon 

damals vermutete, unrichtig bestimmt. Die Art ist neu, wenn 

auch dem SS. erytitrogaster GR. sehr nahestehend, weshalb 

ich unten vom Körperbau nur die Unterschiede verzeichne. 

S. melanurus n. sp. 

2. Nigra, flagello antennarum dimidio basali — articulis 
primis s&pissime infuscatis, 7. & 8. rarissime pallescentibus —, 

mandibulis apice, palpis saltim' pro parte, abdominis segmen- 

tis 2. & 3., hoc sepe limbo postico nigricante, trochanteribus 
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& femoribus apice, tibiis & tarsis totis przaeter ungues infu- 
scatos, rufis. Ale subfumate stigmate & nervis fuscis, radice 

rufo, tegula fusca. Long. 4,,—6 mm.; ter. 0,,—1 mm. 

Caput cubicum pone oculos non angustatum, postice .S. 

erythrogastro minus rotundatum, flagello antennali 19—20- 

articulato apice plane filiformi nec attennato, postannello crasso 

sepe subtransverso articulo 2. &quilongo v. subbreviore (in 

erythrogastro sublongiore non incrassato). Thorax hoc ery- 

throgastri distinete depressior. Cetere corporis partes iisdem 

illius speciei simillime. 

s. Caput, thorax & ale ut in L colorata, sed antennis 
totis, abdominis segmento 3. interdum, rarius etiam 2”, apice 

v. totis nigris, femoribus anterioribus plerumqué totis, raro 

etiam posticis, rufis, posticorum tibiis apice tarsisque infusca- 

tis, rarissime ut in 9 totis rufis. Long. 5,,—6 mm. 

Caput supra visum paullo latius quam in 2, non dilata- 
tum, antennis thoracem vix superantibus, flagello setiformi 

compresso 22—25-articulato, postannello scapo haud v. parum 

Breviore,' quam atticulo sequente longiore, 9., 10:0—11I., 12:0, 

sepissime 10. & 11. solis, extus granulo nitido elevato munitis. 
Abdomen segmento 2. subtiliter alutaceo, interdum punctis 

paucis impressis. -— Varia sunt longitudo articulorum anten- 

nalium, latitudo are& centralis abdominisque segmenti 2. & 

crassitudo petioli. 

Das benutzte Material besteht aus 6 2, 11 SJ, den Pro- 

vinzen Torne und Lule Lappmark, Jämtland, Dalarne ent- 

stammend (nebst einem 92 aus dem arktischen Norwegen). 
Die 92 variieren eigentlich nur in der Grösse — das norwe- 

gische allein hat einen weisslichen Fuhlerring angedeutet — 
aber das SJ ist weniger einheitlich. Bei allen sind die Palpen 
rot oder braun, das 2. Tergit fein skulptiert und die Hinter- 

leibsspitze breit 'schwarz, weshalb ich sie fär dieselbe Art 
halte, aber mehrere Merkmale variieren beträchtlich. Das 

einzige dalekarlische J — mit nach hinten stärker verengtem 
Kopf und mehr als gewöhnlich verlängerten Geisselgliedern 

(erst das 12. quadratisch) — scheint mir besonders fraglich, 

aber die Färbung von Hinterleib und Beinen ist typisch. Die 

zuverlässigsten J — drei Lappländer — haben schon das 3. 

Geisselglied quadratisch, den Kopf, wenn auch breiter, kaum 
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mehr nach hinten verengt als das 2 und die Beine ganz wie 
bei diesem gefärbt, aber die Hinterleibsmitte ist bei zwei von 

ihnen + verdunkelt. — Den virklichen S. azalis THOMS. habe 

ich jetzt gesehen und finde ihn mit der Beschreibung ganz 

ubereinstimmend. Die Hinterschenkel sind immer rot mit 

schwarzer Spitze, der Kopf ist nach hinten erweitert mit 
braunen (92) oder weissen (S) Palpen. 

Phygadeuon infernalis RUTHE 1859. 

Syn. Ph. liogaster THOMS. 1884. 

Die Beschreibung RUTHE's lässt keinen Zweifel ubrig, 

dass znfernålis und Izogaster identisch sind. Zuerst von Island 

beschrieben, kommt die Art in Skandinavien fast nur auf der 

alpinen Heide, oberhalb der Baumgrenze vor. Bei der natur- 

wiss. Station Vassijaure (genau in der Baumgrenze gelegen) 

war sie im Sommer 1908 ziemlich häufig, aber fast nur Weibchen. 

Ph. nivalis HOLMG. 1883. 

Syn. Ph. fumator GR. var. borealis m. 1909. 

Ein reiches, lappländisches Material dieser Form hat mich 

allmählich davon iberzeugt, dass skandinavische und nord- 

asiatische Exemplare keine konstante Unterschiede zeigen. 
Auch nzvalis lebt hauptsächlich oberhalb der Baumgrenze und 

ist dort vielleicht die allerhäufigste Ichneumonide den ganzen 

Sommer hindurch; das J ist ebenso häufig wie das 2. In 
der Birkenzone findet man Ubergänge zum fumator GR. wes: 

halb ich »nzvalis nur als arktische Rasse dieser Art auffassen 

kann. Sie kommt nach Material des Stockh. Museums auch 

an der Mänvdung des Flusses Jenissei vor und ist somit (die 
1909 erwähnten ASHMEAD'schen Batrymetis-> Arten» einbe- 

griffen) ziemlich sicher circumpolar. 

Hemiteles glacialis HOLMG. 1868. 

Syn. H. eneus THOMS. 1884. 

Die HOLMGREN'sche Art (aus Spitzbergen beschrieben), 

wurde von mir 1909 ubergesehen. Die Typen befinden sich 
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im Stockh. Mus. und weichen von &e&neus garnicht ab. Eben- 

falls eine Art der alpinen Heide in Skandinavien. 

Atractodes archangelice n. sp. 9. 

Torne Lappm. auf Angelzca-Dolden, Björkliden beim See 

Torneträsk d. ”!?/g 1903, 2 9; beim Weg zum kleinen Hoch- 

gebirgssee Katterat d. !???/g 08, 3 9. Ausserdem ein bei 
Abisko oder Vassijaure 1908 erbeutetes 2. 

2. Habitu & colore ÅA. majori m. simillima, at paullo 

minor & sequentibus notis longe diversa: 
Antenne tote nigre, mandibule macula sat parva rufa; 

tegule nigre v. extus rufescentes, radix alarum testacea. 
Abdomen segmentis 2. & 3. rufis, hoc apice + late, illo ima 

basi nigris. Cox& & trochanteres nigra, his omnibus, illis 

anterioribus, apice late rufis. Long. 5,,—7 mm. 

Caput genis mandibularum basi fere brevioribus, oculis 

nudis; antenn&e crasse breviuscule thoracem non superantes, 

flagello 18—19-articulato apice vix moniliformi sed articulis 

bene discretis, postannello scapo 2&Xquilongo, latitudine sua 

apicali fere duplo longiore, articulo circ. 4. quadrato, penul- 

timis subtransversis. — Thorax altitudine circ. 17/3 X longior, 

notaulis fortius impressis medium superantibus; segm. media- 

num Dbrevissimum longitudine fere duplo altius, area media 

levi nitida medio dilatata, areis dentiparis apice obtuse pro- 

ductis. — Abdomen ab apice segmenti 3. tantum compres- 

sum, segmento I. quam ar. media segm. mediani vix latiore, 

postpetiolo subalutaceo sulco nullo mediano, 2? latitudine api- 

cali haud v. parum longiore toto polito, lateribus immargi- 
natis, 3? quadrato v. subtransverso. — Pedes (apud AA. 2a- 

jorem oblivione non descripti) mediocres, posticorum femoribus 
brevibus latitudine maxima circ. 4 X longioribus, tibie cal- 

care interiore recto latitudine illius apicali vix longiore, tarsis 
pubescentibus ungue articulo 3. subequali, unguiculis gracili- 

bus pulvillo exiguo acuto multo longioribus. — Ale abdomen 
fere superantes, radii abscissa 2. subsinuata, areola distincte 

occlusa, nervulo incidente v. subpostfurcali, nervello antefur- 

cali longius infra medium fracto. 

Von den kräftiger gebauten und grösseren Arten des 
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nordlappländischen Gebirges ist mir diese am häufigsten vor- 

gekommen. Habituell ist sie, wenn auch etwas kleiner, mei- 

nem Å. major aus dem Sarekgebirge sehr ähnlich, aber die 

Fähler sind dicker als bei irgend welchem bekannten Art. 

Sie gehört auch nicht, wie Å. major, zur compressus-Gruppe, 

sondern zur bicolor-Gruppe, was die relativ weniggliederigen, 

ganz schwarzen Fähler, das vor den Spirakeln ungerandete 

2. Tergit und die schlanken Klauen bestimmt zeigen. 

Exenterus (HART.) THOMS. 

Syn, Picroscopus DAVIS 1897. 

Die Arten dieser Gattung sind, dem kräftigen Körperbau 

und der auffallenden Färbung ungeachtet, noch zu wenig ge- 

sichtet. SCHMIEDEKNECHT vermutet (Op. ichn. p. 2303), dass 

alle neuere Arten nur Formen von einpaar der älteren sind, 

weil er als Schmarotzer von Lophyrus pini, trotz enormem 

Material (aus Bayern) nur zwei Exenterus-Arten unterscheiden 

konnte. Dies ist ohne Zweifel zu weit gegangen, denn meines 

Erachtens konnte er kaum mehr als zwei Arten derselben 

Gattung aus der einzigen Lophyrus-Art erwarten. Unten wird 

eine gut getrennte, neue Art beschrieben; als Gegengewicht 

glaube ich, dass zwei der THOMSON'schen Arten eingezogen 

werden  können. - Die eine, £. smmples, habesmiehtschonfin 

meiner Revision der FHUNBERG'schen Ichneumonidentypen 

(1912) als eine Zwergform des £. abruptorius THUNB. (cingula- 

orius HOLMG.) erklärt. Die andere ist der äusserst kurz be- 

schriebene E. daripennis. Fine Type desselben scheint nicht 

mehr zu existieren, denn das einzige vorhandene Stick in der 

THOMSON'schen Sammlung stammt nach gätiger Aussage Dr. 

S. BENGTSSON's aus der Prov. Nerike. Der Beschreibung 

kann man keinen sicheren Unterschied von £. adspersus 

HART. entnehmen, und diese Art nebst dem Synonym lepidus 

HOoLMG. werden von THOMSON nirgends erwähnt. Infolge 

dieser Umstände bin ich zu der Meinung gekommen, dass 

THOMSON den ihm unbekannten adspersus als claripennis be- 

schrieben hat. Von THOMSON's vier neuen Arten wirde 

somit, da schon SCHMIEDEKNECHT den flavellus mit E. oriolus 

HART. vereinigt hat, der &E. laricinus allein ubrig bleiben. 
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E. tricolor n. sp. 

Mittleresökappland 2201 dj; Gebirgsteil der Prov. Da- 

farmer Q3 EC) BOHEMAN. Das eme Stuck aus DPalarne ist 

in der Handschrift des bekannten Hemipterologen Dr. E: HAG- 
LUND »Cteniscus xanthorzus HGN.» bezettelt, welcher Manu- 

skriptname jedoch als wenig bezeichnend nicht benutzt wurde. 

— Prov. Jämtland I S. A. E. HOLMGREN; Prov. Östergöt- 

land, Rodga d. ?”/7 1 2. E. HAGLUND. — Alle Exemplare 
dem Stockh. Museum zugehörig. 

Species £. adsperso HART. abdomine elongato — seg- 

mento 2. quadrato —, pictura flava femin&eque hypopygio 

molli, compresso (in marginatorio FBR. & cingulatorio FIOLMG. 

duro fornicato) similis & affinis, at sequentibus notis distincta: 

2. Caput thorace paullulum latius pone oculos distincte: 

angustatum (a4Zspersus: thorace adhuc latius, pone oculos non 

angustatum sed postice fortius rotundatum), facie linea media 

nigra, genis macula parva flava. Thorax macula humerali 

parva, scutello basi nigro, mesopleuris cum pectore nigris, 
illis antice macula parva verticaliter oblonga (adspersus: me- 
sosternum late flavomaculatum). Abdomen apice subtus & 

lateribus a segmento 4. cum hypopygio rufis, hoc longe 

sinuato-accuminato (adspersus: hypopygium flavidum utrin- 

que infuscatum, brevius haud sinuatim acuminatum). Pedes 

femoribus anterioribus postice, intermediis etiam supra, posti- 

cis totis nigris, tibiis posticis apice etiam antice nigris, tarsis 

posticis rufis superne preter unguem. infuscatis. Long. $L 

7,5 — 8,5 mm. 

J. Femin& similis, scutello nigro v. apice solo flavo, 

ventre toto cum hypopygio parvo planiusculo citrinis, lateri- 

bus tamen segmentorum apicalium sicut in 9 rufis (adspersus : 

abdomen dorso totum nigrum, hypopygio infuscato), tantum 

diversus. 

Hier liegt zum erstenmal ein echter Exenterus THOMS. 

mit roter Zeichnung neben der gewöhnlichen gelben vor. 

Von den bekannten Arten ist E. adspersus HART. am näch- 

sten verwandt, unterscheidet sich aber u. A. durch die viel 

spärlichere gelbe Zeichnung des SJ, während diese bei tricolor 
SY fast dieselbe ist. 

Entomol. Tidskr. Arg. 34. H. 2 (1913). 9 
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Smicroplectrus THOMS. 1883. 

Syn. Anderis DAVv. 1897 salt. pro p. 

Die wenigen Arten dieser Gattung sind nicht einheitlich 
gebaut. Es zeigt sich nämlich, dass S. guinguecinctus GR. in 

der Mundbildung von den äbrigen schwedischen Formen der 

Gattung abweicht. Die Mundleiste (costa oralis) ist hoch er- 
haben, die Wangenleiste unten scheinbar gespalten. Zwischen 

den beiden »Ästen», von welchen der innere, scharf einge- 

bogene und erhabene die wirkliche Leiste ist, liegt ein schwach 

konkaver, dicht behaarter Raum. Diese Bildung erinnert an 

Exyston cinetulus GR., indem die erwähnte, schimmernde Be- 

haarung die leistenförmig erhobene, nicht eingebogene Wangen- 
leiste des Exyston vortäuscht. Die zweite, schwedische Art 
hat eine einfache, eingebogene Wangenleiste ohne auffallende 

Behaarung. Letztere Art hat das Mediansegment beiderseits 

kurz, aber scharf bezahnt; ebenso wird die nordamerikanische 

Gatt. Anderis DAv. charakterisiert. Eine unbenannte Art 

dieser Gattung im Stockh. Mus. erwies sich in der Tat mit 

dem europäischen .S. Bohemani kongenerisch. 

S. Bohemani (HOLMG.) THOMS. 

Syn. Exenterus HOLMG. 1855, p- 126 & (Q auctoris & est); S. jucundus 

(HOLMG.) THOMS. <'9; S. costulatus THOMS. 

Die als 2 bezettelte Type dieser Art im StockhöWMasi 
ist ein SJ; das wirkliche 2 weicht höchstens durch die Grösse 
von Jucundus ab und hat folglich ein ganz weisses Gesicht 

und breite Binden des letzten Tergites. Diese »Art» ist nur 

kleine, nördliche Exemplare von Bo/hemanz, oft mit schwar- 
zem Schildchen. Der costulatus ist ein reiner Missgriff I HOM- 

SON's, denn alles, was ich von jucunrdus gesehen habe, auch 

die Typen, hatte eine deutliche Costula. Wahrscheinlich hat 

THOMSON als 7ucundus ein aussergewöhnlich glattes Stuck mit 
fehlgeschlagener Costula gehabt (sein Material dieser Gattung 

ist mir unbekannt), denn sein costulatus ist die normal skulp- 

tierte, nördliche Form des S. Bohemanai. 
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Cteniscus rufilabris HOLMG. 29. 

N Nur ein einziges J dieser durch deutliche Basalecken des 

I. Tergits ausgezeichnete Art ist bekannt. Es wurde in der 

Prov. Dalarne gefunden und ist noch im Stockh. Museum 

vorhanden. Das 92 gelang es mir in derselben Provinz 
 (Kirchspiel Lima) d. ””/7 1906 aufzufinden; das einzige Stuck 
ist 6,5 mm lang und im Ganzen dem 3 ähnlich, aber Fähler- 

 geissel, Hinterschenkel und Hypopygium sind alle rot. 

; CE COEEST. EAT: 

Syn. Exenterus sexcinctus HOLMG. nec Iryphon s. GR. 

Die Type des sexczzctus HOLMG. aus der Prov. Dalarne 

ist im Stockh. Mus. noch vorhanden und lässt sich durch die 

Grösse, die weissen Gesichtsmakeln, das schwarze Hypo- 
pygium und die dicken, schwarzen Hintertarsen leicht als CZ. 

WTS FIAT Merkennen. - Neben der type steckt noch. ein < 

derselben Art aus Södlappland (d. ??/7. BoOHEMAN); ausserdem 
habe ich 29£ aus den Provinzen Ångermanland und Småland 
und beide Geschlechter aus Dänemark gesehen. Die Art war 
bisher nur aus Grossbritannien bekannt (bei SCHMIEDEKNECHT, 

föpstekn: Tr Fasc. 30, fehlt die Art gaänzlich). 

Ct. limbatellus HOLMG. 

Syn. Iryphon mitigosus GR. var. 3, 2; Ct. minutulus PFANK. 1907. 

Der CZ. minutulus PFANK. ist mir immer verdächtig vor- 

gekommen, denn es scheint mir fraglich, ob er mit den HOLM- 

GREN'schen Beschreibungen verglichen wurde, was bei einer 

finnländiscehen Form am Platz gewesen wäre. Das Resultat 

eines solchen Vergleiches ist die obige Synonymik; zur grös- 
seren Sicherheit wurde sowohl das Vorrat des Stockh. Mu- 

seums an /Zzmobatellus untersucht als auch die nötige Kritik 

beim Lesen der PFANKUCH'schen Darstellung angelegt. Nach 
PFANKUCEHE ist minutulus = Tryphon flavomaculatus GR. var. 3, 

der nach GRAVENHORST selbst durch zwei J aus Deutsch- 
land vertreten war. Nun beschreibt aber PFANKUCH ein 9$ 

aus Finnland; es muss demnach eine Verwechselung stattge- 
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funden haben. So ist auch der Fall, indem der bei GRAVEN- 

HORST bald nach favomaculatus folgende mitigosus ebenfalls 

eine Var. 3 hat, die gerade nach einem finnländischem 9 be- 

schrieben wurde. Bei PFANKUCH ist nun diese Varietät nach 

Havomaculatus hinubergesiedelt und hat dessen Var. 3 total 

verdrängt. SCHMIEDEKNECHT (Op. ichn. p. 2347) hat die Ver- 
wechselung nicht bemerkt, sondern beschreibt sogar ein I 
von mznutulus, das jedoch nichts als flavomaculatus var. 3 ist. 

Zum Gluck entspricht diese Beschreibung wirklich dunklen I 

von Zimbatellus. Diese Art kommt in Lappland auch mit 

schwarzem Hypopygium beim 9 vor, ohne im Ubrigen ver- 

ändert zu sein. Die helle” Scmhidchenspitze, nachibRistHRs 

in Deutschland häufig vorkommend, ist in Schweden selten. 

Es ist wahrscheinlich, dass favomaculatus und limbatellus zwei 

Rassen derselben Art sind; plastische Unterschiede kann ich 

nicht entdecken. 

Ct. flavilabris HOLMG. 

Syn. CZ. connatus HOLMG. 

Als Unterschied zwischen favilabris und connatus föhrt 

HOLMGREN nur das Vorhandensein oder nicht von einer 

Schildchengrube und den + weit unter der Mitte gebrochenen 

Nervellus an. Die Grube ist bei den Typen äusserst unbe- 

deutend und bietet (wie es schon THOMSON, Op. ent. p. 890, 

gefunden hat) ganz wie der Nervellus kein brauchbares Merk- 
mal. Im ÖUbrigen lässt sich gar kein Unterschied wahrnehmen. 

Von CZ. flavomaculatus GR. lässt sich fMavilabris nur durch 

die roten Schenkel abtrennen, und ich bin der Meinung, dass 

dieserteime RassemjenerAnteist: 

Folgende kleine Tabelle gibt eine Ubersicht der flavo- 
maculatus-Varietäten: 

I. Hinterschenkel rot, bisweilen mit dunkler Spitze — 2. 

— Hinterschenkel schwarz, ubrigens wie die Hauptart gefärbt. 
Var. fHavilabris FHIOLMG. (Syn. connatus HOLMG.). 

2. Gesicht und Wangen schwarz, Clypeus gelb — 3. 

— Gesicht und Wangen J2Q weissgelb gefleckt. Im Ubrigen 
wie die Hauptart gefärbt, aber vielleicht etwas grösser. 

Var. facialis m. (Syn. preustus var. 2 HOLMG.). 
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Anm. Diese Form tritt als besondere Rasse auf. Ich habe 

sie auf der Insel Öland in Anzahl ohne Beimischung der 
Hauptart auf Salix repens gefunden. 

3. Grössere Form, 6—7 mm. Hypopygium 29 immer schwarz; 

alle Häften und die hintersten Trochanteren schwarz. 

flavomaculatus GR. genuinus (Syn. greustus HOLMG.). 
— Kleinere Form, 4,,—6 mm. Hypopygium 28 rot, selten 

schwarz (Ubergänge kommen vor); vordere Häften und 

alle Trochanteren hellgelb. 

Var. limbatellus HOLMG. (Syn. mäinutulus PFANK.). 

Ct. borealis HOLMG. 

Syn. C£. alpicola HOLMG. &. 

Die einzige, männliche Type des CZ alpicola im Stockh. 

Mus. stimmt mit borealis SI ganz uberein; HOLMGREN hat 

die beiden nicht verglichen. SCHMIEDEKNECHT zitiert bei 

alpicola irrtämlich das 2 und vereinigt damit ein SJ aus dem 
Thäringerwald. Die alpicola BRISCHKE ist vielleicht = Zzzm- 

batus HOLMG., wenigstens zum Teil. 

Eridolius zonellus HOLMG. var. alpinus m. 1909. 

Diese Varietät war bisher in einem einzigen (als Cieniscus 

beschriebenen) J aus dem Sarekgebirge bekannt. Seitdem 

habe ich 3 2, 3 J in meinem Material aus der Torne Lapp- 
mark gefunden. Nur bei einem 2 vom !5/g 1908 sind die 
beiden hellen Punkten im Gesicht vorhanden, bei den öbri- 

gen Exemplaren fehlen sie (9 vom !?/g o3, !t/g 08, J vom 

29,30/7, 7/8 03). Die extreme Form verdient natärlicherweise 

am besten einen eigenen Namen, weshalb ich känftig nur 

diese als Var. a/pzzus ansehen werde. Das bisher unbekannte 

2 ist nur 4,;—5 mm lang mit in der Mitte schwach verdick- 

ten Fäöhlern, nur der Endhälfte des Clypeus hellgelb (beim 
J dem ganzen Clypeus), breit lanzettlichem Hinterleib und 

schwarzem, hinten weisslich gerandetem Hypopygium; tubri- 

gens wie das SJ. Die Schenkel können auch bei der Varietät 

ganz rot sein, in welchem Fall die sonst schwarzem Trochan- 

teren wie bei der Hauptart + gelb sind. 
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Syndipnus (Synodytes) contractus THOMS. 

Syn. Svndipnus nigriventris m. & 1909. 

Später habe ich in meinem Torne-Material auch das 2 
von Syvndipnus nigriventris gefunden und sehe, dass die Art 

schon von THOMSON beschrieben war. Uber S. contractus 

THOMS. siehe ROMAN, Ent. Tidskr. 1910 unter Spaodytes. 

Astiphromma marginellum (HOLMG.) THOMS. 

Syn. Åstiphrommus analis (HOLMG.) var. alpina m. 1909. 

Bei einer späteren Durchmusterung der HOLMGREN'schen 
Mesochorus-Typen im Stockh. Mus. wurde die Identität mei- 

ner analis-Varietät mit Mesochorus marginellus HOLMG. ent- 

deckt. Diese Art ist garnicht ausschliesslich alpin. 

Gatt. Mengersenia SCHMIED. 1907. 

Syn. Hambergiella m. 1909. 

Nach der von SCHMIEDEKNECHT 1910 gegebenen Uber- 

sicht der Trib. Porizonini und der kurz darauf folgenden 

Gattungsbeschreibung von Mengersenza in den Opusc. ichn. 

därfte es keinem Zweifel unterliegen, dass meine Hambergtella 

mit der ersteren Gattung identisch ist, die beiden typischen 

Arten aber verschieden sind. Die vom Verf. zur Trennung 

der Gattungen benutzten Merkmale sind indertat nur Art- 

charaktere. Bei AZ. sznuata m. hat sich SCHMIEDEKNECHT die 

Geisselglieder vermutlich länglicher vorgestellt als sie sind, 

denn in Wirklichkeit ist beim 2 die Apikalhälfte der Geissel 
entschieden perlschnurförmig mit kaum verlängerten Gliedern 

(beim J ist die äussere Hälfte nicht perlschnurförmig). Die 

systematische Platz der Mengersenza zwischen Övrthopelma 

TASCH. und den echten Porizoninen finde ich jetzt richtig, 

nachdem ich mich uberzeugt habe, dass Orthopelma wirklich: 

eine Ophionine ist (Sternaulen und Abscissula), was nicht mit 
der SCHMIEDEKNECHT'schen Motivierung (Op. ichn. p. 2057) 

allein gelingen wollte. 



Konservering af murade stekelbon för 

museiändamål 

af 

Gottfrid Adlerz. 

Hos de flesta, som ute i naturen haft tillfälle att taga i 

betraktande de murande steklarnas fristående byggnadsverk, 

torde väl någon gång tanken på önskvärdheten af deras kon- 
servering för museernas skådesamlingar ha uppstått. Hvad 
mig själf beträffar var det egentligen under sysslandet med 

arkeologiska utgräfningar som jag leddes in i denna tanke- 

gång. På ett sandigt graffält från den förromerska järnåldern 

i Östergötland framgräfdes med lätthet stora, föga djupt 

under markytan stående grafkärl af lera, hvilka, befriade från 

den omgifvande sanden, föreföllo alldeles hela och oskadade, 

men vid hvarje om än så försiktigt försök till bortflyttning 

från platsen ohjälpligen föllo sönder i små skärfvor. Det föll 

mig då in, att sannolikt en impregnering med en lösning af 
vattenglas (kali- och natronsilikat) skulle meddela dessa graf- 
kärl önskvärd hållfasthet och tillåta deras bortförande med 

bibehållen form. <Själf har jag ej fått tillfälle att sedermera 
pröfva vattenglaset för detta ändamål, men samtidigt kom 

jag att tänka på att samma medel troligen skulle vara an- 

vändbart för att varaktigt konservera de bräckliga rör, som 

lergetingarna (Hoplomerus) af små lerkulor uppmura öfver 
ingången till sitt bo, äfvensom andra steklars ovaraktiga ler- 

byggnader, hvilka man hitintills knappast kunnat medföra 

från själfva byggnadsplatsen. 
Vattenglaset har, som kändt, egenskapen att hastigt 

hårdna i luften, där det så småningom under kolsyrans in- 
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verkan sönderdelas under afskiljande af kiselsyra. Det an- 
vändes därför bl. a. som ett slags mineraliskt lim för fram- 

ställande af konstgjord sandsten. Först under den gångna 

sommaren beslöt jag mig för att pröfva dess användbarhet 
på Hoplomerus-rören. 

En alldeles lodrät sandbrink nära Indalsälfven i Lidens 

socken erbjöd ett utmärkt tillfälle till försök i denna riktning. 
Denna brink utgjordes af särdeles tydligt från hvarandra be- 

gränsade skikt, beroende på växlande lerhalt såväl i de olika 

skikten som i lägre och högre nivå af samma skikt. Bland 

det synnerligen rika stekellif, som lagt beslag på denna brink 

såsom en bekväm boplats, voro näst Colletes davesiana soli- 
tära getingar förhärskande och bland dem särskildt Hoplo- 
merus reniformis och spinipes. Dessa båda arter byggde i 

stort antal sina horisontalt utstående, bågformigt nedåtkrökta 
rör af den mer eller mindre sandhaltiga lera, hvarpå platsen 

erbjöd tillgång. Den förra arten, som här fanns i öfver- 

vägande antal, byggde som vanligt mera solida rör, medan 

spinipes byggde sina välbekanta gallerformigt genombrutna. 

Det vattenglas, som jag använde för mina försök, var 
den vanliga på apoteken saluhållna lösningen af natronsilikat, 
hvilken jag fann tillfredsställande för mina ändamål, men allt- 

för möjligt är, att en inblandning af kalivattenglas skulle er- 

bjuda vissa fördelar. 

De första försöken aflupo olyckligt, enär jag ur flaskan 

hällde vattenglaslösningen öfver rören, som vid denna ymniga 

begjutning sjönko ihop eller lossnade från sitt fäste. Genom 

att med ett fint grässtrå (i brist på pensel) försiktigt bestryka 
förens, yta med en början helt ringa mängd af lösningen 

lyckades det däremot sedermera att bibringa dem så pass 

mycken hållfasthet, att de, sedan detta vattenglas om en 

stund stelnat, utan skada kunde insuga mera. Därjämte im- 

pregnerades den rörets bas omgifvande ytan af brinken med 

tämligen riklig begjutning. I detta skick lämnades de så be- 
handlade rören i två dagar. Därefter utskars omkring deras 

fäste ett tämligen stort, kubformigt block, som omedelbart 

efter lossandet preparerades med knif för att låta några af 
cellerna och deras samband med ingångsröret tydligt fram- 

träda. Sedan foderlarverna plockats ut, impregnerades hela 
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det utskurna blocket och kunde efter en stund utan skada 

bäras hem. Om några dagar var det hårdt som sten. 

Metoden tillämpades sedermera med lyckligt resultat i 

många fall. De gallerformigt genombrutna och därigenom 

vida skörare spznipes-rören kräfde emellertid en särskildt för- 

siktig behandling. Sådana anträffades äfven ett stycke från 

nämnda plats på horisontal och mera lerhaltig mark, där de 
konserverades på samma sätt. 

Sedan åtskilliga utskurna och preparerade block med 

tillhörande Hoplomerus-rör blifvit medförda till Sundsvall, be- 

slöt jag, för- att ytterligare sätta deras hållbarhet på prof, att 
insända några sådana till Riksmuseum i Stockholm. För detta 
ändamål fastgjordes de på lämpligt sätt inuti en liten låda, 

hvarefter jag med afsikt utsatte dem för en onödigt brutal 

skakning genom att spika fast lådans lock. Lådan anbragtes 

sedan, omgifven af bomull och hopskrynkladt papper, i en 

större låda för att såsom ilgods med järnvägen föras till 

Stockholm, dit den anländt med, enligt hvad. prof. Sjöstedt 
meddelar, sitt innehåll i väl bibehållet skick. 

Härmed torde metodens användbarhet vara ådagalagd, 

men den torde böra utarbetas mera i detalj. Bland annat 

kan varnas för en alltför ymnig begjutning med vattenglaset, 

som i sådant fall bildar ett fernissliknande öfverdrag och 

därigenom ger åt rören ett utseende, som är för dem främ- 

mande. I andra fall har en alltför ymnig begjutning af sand- 

blocken med impregneringsvätskan visat sig ha till följd en 

mjölliknande utvittring, möjligen af natriumkarbonat, som 

dock genom tvättning med vatten delvis kan aflägsnas. 

Det är påtagligt, att metoden skulle kunna få en rätt 
vidsträckt användning till åstadkommande af skådestycken 

på ett museum. Som exempel kan anföras en genomskär- 

ning af en myrtufva eller de präktiga gångar och kamrar, 

som myrorna anordnat kring någon i marken nedsänkt sten 

och som med tillhjälp af vattenglas säkert skulle kunna kon- 

serveras i ett transportabelt skick. I ett dylikt fall torde 

möjligen vattenglaslösningen lämpligen böra spridas i form af 

ett fint regn medels en rafraichissör. 



Sveriges insektgeografiska indelning på 
grundval af makrolepidopterernas 

utbredning. 

AT 

Einar Wahlgren. 

WARMINGS indelning af växtgeografien i floristisk och 

ekologisk har sin tillämpning äfven på djurgeografien, och 

särskildt nödvändigt är det, att insektgeografiens båda gre- 

nar, den faunistiska och den ekologiska, mera än stundom 

hittills varit fallet hållas skarpt isär från hvarandra. Den 

faunistiska insektgeografien har till uppgift att fastställa de 

olika insektarternas (eller gruppernas) utbredning, att såsom 

insektgeografiska faunområden, regioner, distrikt, provinser 

0. S. v. afgränsa sådana landområden, hvilkas insektvärld till 

sin sammansättning i stort afviker från angränsande trakters, 

samt att utforska de faktorer, som bestämma dessa insekt- 

geografiska områdens gränser. Den ekologiska insektgeogra- 

fien åter har till mål att undersöka insekternas fördelning 
zZnrom de faunistiska områdena, att utreda insektvärldens sam- 

mansättning inom de växlande lifssamhällena samt att utröna 

lefnadsförhållandenas art och samlifvets natur i dessa lifssam- 

hällen (biosynoecier, biotoper) och deras lefnadsförband (bio- 

coenoser). 

En faunistiskt insektgeografisk indelning af vårt land — 

hvarom i denna uppsats ensamt är fråga — borde naturligt- 

vis grunda sig på ett statistiskt material, bestående i utbred- 

ningsuppgifter rörande samtliga svenska insekter. Då ett 

sådant material emellertid på långt när ännu icke föreligger 

i den form, att det kan för ändamålet bearbetas, återstår 

endast möjligheten att försöka en sådan indelning på grund- 
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val af någon tillräckligt stor och jämförelsevis väl känd in- 

sektgrupp, hvars arter dessutom ha god spridningsförmåga 

och icke äro allt för starkt ekologiskt bundna. För vårt 
lands vidkommande fyllas dessa fordringar endast af fjärilarna 

och skalbaggarna. Båda ordningarna ha i detta fall sina 
fördelar och nackdelar, och hvilken man väljer, synes mig 

närmast vara en smaksak. Af åtskilliga skäl har jag emel- 
iertid föredragit fjärilarna, dock med uteslutande af de s. k. 

mikrolepidoptererna, hvilkas utbredning ännu är allt för ofull- 

ständigt känd. 

Man kunde invända, att äfven i vår kännedom om ma- 

krolepidopterernas utbredning ställvis allt för stora luckor 

finnas, för att icke motiveringen för en insektgeografisk in- 

delning baserad på denna komme att delvis hänga i luften. 

Att denna invändning har fog för sig, medges villigt och 

framgår allt för tydligt af det följande, men å andra sidan 

är säkerligen behofvet af en sådan indelning så starkt, att 

ett försök icke desto mindre måste göras. Och något annat 

än ett försök eller ett förslag kan det ju knappast bli fråga om. 

I fråga om terminologien för de djurgeografiska områ- 

dena har jag för de största af dessa bibehållit den sedan 

gammalt gängse benämningen regioner i stället för det af 

EKMAN föreslagna och af mig förut godtagna »zoner», som 

väl kunde passa på vissa af fjäll- men knappast på låg- 

landsområden, och som ju lika väl som »regioner» brukats 

i växlande betydelse. :Underafdelningarna af regionerna 

kallar jag distrikt och förutskickar redan här den upplys- 
ningen, att mellan regioner och distrikt icke blott råder en 

kvantitativ skillnad utan äfven en kvalitativ, i det regionerna 

äro klimatiskt begränsade områden, medan sammansättningen 

af distriktens fauna öfvervägande beror af (geo- eller kultur-) 

historiska faktorer. Skulle det visa sig, att regionerna behöfva 

uppdelas i mindre, klimatiskt betingade områden, må dessa 

kallas subregioner. Huruvida man vill tillerkänna ett öfver- 

gångsområde rang af region eller subregion af en närliggande 
region, är naturligtvis i många fall en smaksak. Distrikten 

torde lämpligtvis kunna uppdelas i insektgeografiska provin- 
ser, hvilkas begränsning betingas af mycket växlande och 

komplexa faktorer. 
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Materialet till föreliggande uppsats utgöres utom af egna 

insamlingar samt fynduppgifter i litteraturen och i samlingar 

tillhörande universiteten i Uppsala och Lund, Riksmuseet 

samt Centralanstalten för jordbruksförsök till stor del af fynd- 

notiser och fangstlistor från åtskilliga trakter af vårt land, 
hvilka ett fertal samlare godhetsfullt ställt till mitt förfo- 

gande. Då jag hoppas någon gång framdeles bli i tillfälle 
att i tabellarisk form publicera dessa primäruppgifter tillika 

med deras proveniens, har jag icke ansett nödigt att belasta 

denna uppsats med litteraturcitat eller insamlarnamn. Ifråga 

om artnomenklatur har jag af praktiska skäl i regel användt 

STAUDINGER-REBEL-katalogens. 

Olika zoogeografiska indelningar af vårt land. 

Min afsikt är här icke att meddela någon fullständig 

historik öfver vårt lands djurgeografiska indelning, endast att 

referera några representativa indelningsförsök, som på grund- 
val af olika djurgruppers utbredning gjorts, dels för att visa 

i hvad mån åsikterna i fråga om en sådan indelning varit 
delade, dels för att påvisa i hvilken grad det förslag till in- 

delning, jag nedan föreslår, öfverensstämmer med eller af- 

viker från dessa tidigare försök. 
ZETTERSTEDT (Insecta Lapponica, 1840) urskiljer inom 

Lappland följande insektgeografiska regioner: 

I. Regio alpina »que ex alpibus summis et ipso jugo, 

nive perenni tectis, constituitur». 

2. Regio subsylvatica et subalpina. 

3. Regio sylvatica. 
Af dessa regioner omfattar den andra såväl videbältet 

som  fjällbjörkskogarna, medan »regio sylvatica» utgöres af 

barrskogsomraådet. 
SVEN NILSSON (Skandinavisk fauna. Däggdjuren, 1847) 

indelar på grund af däggdjurens utbredniäng landet i följande 

djurgeografiska områden. 
I. Snöregionen, som sträcker sig från de högsta snö- 

fjällens toppar ned till den första busken. 

2. Vide- och björkregionen. 
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3. Barrskogsregionen. 
4. Ekens region (»räknas från den trakt i Norden, där 

eken börjar utgöra skog»). 
5. Bokens region. 

6. Svarta mullbärsträdets region eller Skåne. 

Nilssons tre öfversta regioner äro således lika med ZET- 

TERSTEDTS. 

AURIVILLIUS (Nordens fjärilar, 1888—1891) framhåller, 
att fjärilarnas utbredning inom vårt område ännu ej gjorts 
till föremål för noggrannare studier, men att man i nära 

öfverensstämmelse med växtgeografin synes kunna uppställa 

följande områden, som här anföras i omvänd ordning. 

1. Fjällhögslätterna ofvan buskregionen. 
2. Björk- och videområdet, omfattande fjälltrakterna ofvan 

barrskogen. 

3. Barrskogsområdet, omfattande hela norra Sverige från 

nordliga Värmland, Dalarne och Gästrikland. 

4. Ekområdet, som 1 norr sträcker sig till Dalälfven. 

5. Bokområdet, omfattande Skåne, Blekinge, södra Små- 

land med: Öland, Halland och Bohuslän. »Säsom ett bihang 

till detta område kan räknas Gottland, som har en egendom- 

lig fjärilvärld, starkt påminnande om Östersjöprovinsernas 

och Tysklands». 

AURIVILLIUS” regionindelning öfverensstämmer således 

fullständigt med SVEN NILSSONS med undantag af att dennes 
sydligaste region uteslutes. 

ROMAN (Ent. tidskr. 1905) diskuterar det a/pina insekt- 

geografiska områdets utsträckning och anser på grunder, som 

jag längre fram återkommer till, att dess nedre gräns sam- 

manfaller med barrskogsgränsen. Vid denna gräns börjar det 

boreala skogsområdet. 

EKMAN (Die Wirbeltiere der arktischen und subark- 
tischen Hochgebirgszone im nördlichsten Schweden, 1907) 
indelar fjällområdena från vertebratgeografisk synpunkt i föl- 
jande tvenne områden. 

I. Årkliska sonen, området ofvan björkgränsen; en in- 

delning af denna i subzoner anser förf. omöjlig. 

2. Subarktiska skogszonen, som i norra Norrland (Väster- 

botten) sträcker sig ned till Bottniska viken, men hvars gräns 
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längre söderut drager sig inåt landet i sydvästlig och väst- 

lig riktning och ungefär i norra Värmland når norska gränsen. 
Senare (Norrlands djurvärld, 1909) omnämnes 

3. Spdsvenska zonen, »som med sina nordliga utposter 
bland djurvärlden går in i Gästrikland och sydöstra Hälsing- 

land». 

Som synes afviker EKMAN's indelning väsentligt från 

SVEN NILSSON's: han sammanslår den senares regioner I och 
2KSsamt 4,5 Oochkrö: | 

MUNTHE (Studier öfver Gottlands senkvartära historia, 
1910) urskiljer på grundval af land- och sötvattensmollusker- 

nas utbredning följande områden. 
I. Alpina (arktiska) regionen, >»omfattande fjälltrakterna, 

d. v. s. de områden, som upptagas af juliisotermerna för 

c:a + I0 till T29>. 
2. Boreala regionen, upptagande bältet mellan den före- 

gående regionen och ned till området mellan 14 och 15”- iso- 

termerna. | 

3. (Norra) tempererade regionen, söder om juliisoter- 

Menditorie:anLSe. 

Slutligen har jag i ett föredrag i Entomelogiska sällska- 

pet i Lund: ”"/+> 1912 (referat i-Ent. tidskr.öetoOm sid) 

föreslagit nedanstående insektgeografiska, speciellt lepidopte- 

rologiska, regionindelning: 

I. ÅArktiska (resp. alpina) regionen. 

2. Subarktiska (resp. subalpina) regionen. 

3. Boreala regionen. 

4. Subboreala regionen. 

5. Tempererade regionen. 

I det följande skall jag närmare precisera dessa områ- 

dens gränser äfvensom gifva en i vissa fall helt summarisk 

redogörelse för fjärilfaunans korologiska beskaffenhet inom 

de särskilda regionerna och deras underafdelningar för att 

därigenom visa, i hvad mån denna indelning kan äga berät- 

tigande. 
Af den ofvan meddelade öfversikten öfver de olika för- 

söken till indelning framgår nämligen, att meningarna i åtskil- 
liga punkter äro ganska delade; särskildt äro åsikterna skif- 
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tande i fråga om fjällregionernas omfattning, rörande den 

tempererade regionens nordgräns samt beträffande bokregio- 

nens (och mullbärsträdregionens) berättigande. 

Arktiska regionen. 

Att det ofvan björkgränsen belägna fjällområdet, GÖRAN 
 WAHLENBERG 's »regio alpina» och EKMAN's »arktiska zon>, 

äfven insektgeografiskt bör afskiljas såsom en särskild region, 

därom torde numera råda föga meningsskiljaktighet. Äfven 

PAGENSTECHER (Die Verbeitung der Schmetterlinge, Jena 
1909) låter den fjärilgeografiska arktiska regionens nedre gräns 

sammanfalla med trädgränsen. ZETTERSTEDT, NILSSON och 

AURIVILLIUS räkna videzonen tillsammans med fjällbjörkom- 

rådet. Videzonen är emellertid endast en af topografiska 

och hydrografiska förhållanden betingad växtformation, som 

i flackare sluttningar kan följa fjallbäckarna hundratals me- 

ter upp i fjällhedsområdet, medan den i brantare stupningar 

endast bildar ett smalt gränsbälte ofvan björkskogen; oftast 

är den upplöst i isolerade buskbestånd, som rundt om om- 

gifvas af fjällhedsformationer. Att i sådant fall faunistiskt 

geografiskt - skilja den från arktiska regionen är ogörligt. 

Ekologiskt utgöra dock dessa videbestånd karakteristiska och 

från fjällhedsformationerna väl skilda biosynoecier. 

ROMAN (1. c.) anser, att såsom den arktiska (alpina) 
regionens nedre gräns bör anses barrskogsgränsen, och att 

således hela björkområdet bör sammanslås med densamma. 
Men hans motivering: »emedan hon (insektsfaunan) ofvanför 
trädgränsen med få undantag blott är ett fattigt extrakt af 

björkfaunan», synes mig tydligt tala för en motsatt uppfatt- 
ning. Redan uttrycket »fattigt extrakt» vittnar ju om, att 

allra största delen af björkområdets insektvärld upphör vid 

trädgränsen, hvilket i och för sig vore tillräckligt skäl för 

att låta denna sammanfalla med regiongränsen. Komma 

så de tungt vägande »få undantagen», d. v. s. att i denna 

fattiga högfjällsfauna ingå för densamma säregna element, 
så synes mig alldeles icke något skäl föreligga att för insek- 
ternas vidkommande frångå det zoogeografiskt gängse bru- 
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ket att låta arktiska regionens nedre gräns och trädgränsen 

sammanfalla. Icke heller kan man invända, att björkgränsen 

för insektvärlden är en rent ekologisk gräns. Den är näm- 

ligen också en mycket skarp klimatgräns. Den arktiska 

tundrans gräns brukar man anse ungefärligen sammanfalla 

med juliisotermen för + 10”, och ungefär detsamma synes 

vara förhållandet med tjällregionens nedre gräns. Äfven 

öfriga klimatiska förhållanden äro mycket olika på båda sidor 
om ”björkgränsen: den arktiska regionens klimat är torrt, 

björkskogsområdets jämförelsevis fuktigt, insolationen och 
därmed markens upphettning är betydligt starkare på fjäll- 

heden än i björkskogen, och vindstyrkan är med säkerhet 

väsentligt större. 

Frågan om den arktiska regionens uppdelning i smärre 

afdelningar är icke så lätt att klara med den ofullständiga 
kännedom vi för närvarande äga om regionens insektfauna. 

Huruvida jöklarna och de perenna snöfälten med deras fattiga 

fauna af kollemboler böra anses bilda en nival subregion 

eller endast utgöra nivala biosynoecier är egentligen en smak- 

sak. För egen del lutar jag närmast åt det senare alterna- 

tivet. 

Däremot anser jag det vara väl motiveradt att dela re- 

gionen i ett f(eu-)arktiskt distrikt, omfattande de nordligare 

mera sammanhängande fjällvidderna, och ett alpint distrikt, 

omfattande de sydligare och mera särsprängda, ur de lägre 

regionerna öformigt uppskjutande fjällhedsområdena. En 

sådan indelning synes mig motiverad genom fjärilfaunans 

olikhet i de båda områdena, en olikhet, som närmast är be- 

tingad af invandringshistoriska orsaker. | 

Uteslutande eller företrädesvis inom den arktiska regio- 

nen synas förekomma: Colias nastes werdandi ZETT., [Er 

hecla sulitelma AUR.. Melitea iduna DALM., Brenthis polaris 

B., Erebia medusa polaris STGR., Oeneis bore SCHN., Lycena 

orbitulus agquilina STGR., L. pheretes HB., Hesperia andro- 

mede WALLGR., Anarta melanopa THNBG., Å. Richardsoni 

CURT., Å. leucocycla staudingeri AUR., Å. Zetterstedti STGR., 

ÅA. lapponica THNBG., Å. guieta HB., Larentia polata HB., 

L. byssata AUR., Psychopohora frigidaria GN., Biston lappo- 

narius B., Psodos coracina ESP. 
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Af dessa äro följande blott träffade inom det cuarktiska 

distriktet: OC. n. werdandi, C. Ah. sulitelma, M. iduna, B. 

polaris, E. m. polaris, O. bore, L. o.aquilina, ÅA. Richardsoni, 

A. I Staudingeri, ÅA. Zetterstedti, ÅA. qguieta; L. polata, L. 

byssata och P. frigidaria. (ÅA. Richardsoni, Staudigeri och 

Zetterstedti äro dock funna på Dovre). 
Endast i alpina distriktet finnes Lycena pheretes (Jämtl. 

och Härjed.). De öfriga äro gemensamma för båda distrikten. 

Jag har förut omnämnt, att denna indelning af den ark- 

tiska regionen skett af invandringshistoriska skäl, och jämför 

man de olika gruppernas utomskandinaviska utbredning, fin- 

ner man också en slående olikhet. Af de 14 endast i det 

euarktiska distriktet förekommande arterna saknas 12 i Al- 

perna eller Mellaneuropas berg, medan de två återstående, 
Erebia medusa och Lycena orbitulus där förekomma i från 

de nordiska skilda raser. Däremot finnas fertalet af de för 

båda distrikten gemensamma arterna äfvensom Lycena phe- 

retes äfven i Alperna. 

Det lider intet tvifvel, att hufvudmassan af den speciellt 

euarktiska artgruppen invandrat till Skandinaviska halfön 

från Nordsibirien längs Ishafvets kust. Ej heller synes det 

vara tvifvelaktigt, att de för arktiska regionen och Alperna 
gemensamma arterna och särskildt Lycena pheretes inkom- 

mit på en sydlig invandringsväg, eller rättare en sydvästlig. 

Sedan man numera synes luta åt den åsikten, att äfven den 

nordvästnorska kustremsan under den senaste, den baltiska, 

istiden varit täckt af inlandsisen, finnes ingen möjlighet att 

antaga, att vår arktiska fauna rekryterats från interglaciala 

stammar, som vid norska kusten kvarlefvat under den bal- 

tiska istiden. Ej heller kan rent arktiska formers invandrings- 

väg ha gått genom södra och mellersta Sverige, alldenstund 

den arktiska växtvärlden, och naturligtvis då äfven djurvärl- 
den, till följd af den senkvartära tidens hastigt stegrade tem- 

peratur, så vidt man vet, aldrig nådde längre än till en linje 
Göteborgstrakten—norra Skåne—mellersta Öland—mellersta 
Gottland. Den enda väg, de söderifrån kommande arktiska 

arterna kunnat invandra, är således längs Norges kust, där 
en fossil arktisk flora är känd ända upp till Trondhjems- 

fjorden. 

Entomol, Tidskr. Årg. Bf 20 (EOLTG)A 10 
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Utom de förut nämnda har jag endast kunnat finna föl- 

jande makrolepidopterer annoterade från vår arktiska region: 
Brenthis pales SCH., freizja THNBG., frigga THNBG. och thore 

HB., Erebia lappona ESP., OÖeneis norna THNBG., Lycena ar- 

gus L., ÅAnarta cordigera THNBG. och zselaleuca THNEG., 

Larentia hastata subhastata NOLCK., Gnophos sordaria THNBEG.. 

Pygmena fusca THNBG. samt Ånithrocera exulans vanadis 

DALM. 

Subarktiska regionen. 

Denna utgöres i första hand af den botaniska björkre- 

gionen, WAHLENBERG's »regio subalpina», hufvuddelen af 

ZETTERSTEDT's »regio subsylvatica et subalpina» och NILS- 

SON's och AURIVILLIUS »vide- och björkregion». Men dess- 
utom måste entomogeografiskt, speciellt i lepidopterologiskt 

hänseende, hit äfven räknas de öfre delarna af barrskogsom- 

rådet. Hvad EKMAN säger om fågelfaunan — »i den öfre 
barrskogsgränsen upphöra visserligen en del äkta barrskogs- 

fåglar att finnas, men de allra flesta arter, som finnas i björk- 

bältet, finnas lika talrikt i barrskogarna» — äger sin giltig- 

het äfven i fråga om fjärilfaunan, om endast i st. f. »barr- 

skogarna» sättes »de öfre barrskogarna»>. 

ROMAN är visserligen, som nämnts, af den åsikten, att 
barrskogsgränsen utgör en viktig entomogeografisk gräns, 

och anför såsom skäl därför, att faunan blir betydligt för- 

ändrad genom frånvaron af tall och gran. Detta är natur- 
ligtvis lika obestridligt, som att faunan i en tallskog och i 

en närbelägen björkskog på slättlandet äro hvarandra väsent- 

ligt olika; jag menar, att olikheten i ena som i andra fal- 

let mera är af ekologiskt-geografisk (biosynoecisk) än af fau- 

nistist-geografisk natur. Tager man däremot, som sig bör, 

hänsyn till sådana insekter som fjärilarna, hvilkas utbred- 

ningsgräns i regel icke sammanfaller med näringsväxtens, 

kan man icke tillskrifva barrskogsgränsen en så stor bety- 

delse. ; 

Orsaken till att en del af barrskogsområdet enligt min me- 

ning måste sammanslås med björkområdet är således dels att 
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björkområdets fjärilar vanligen — och icke enstaka utan i 
mängd — gå ned i öfre barrskogarna, men dels också, att 
vissa utprägladt nordliga fjärilar (t. ex. ÅÄnartia Bohemanni) 
tyckas ha sitt hufvudtillhåll just i de öfre barrskogarna och 

icke alls eller biott i enstaka fall vara utbredda öfver den 
boreala regionens lägre moränmarker eller sedimentslätter. 
Att närmare bestämma, hvar den nedre gränsen för den sub- 

arktiska regionen är att förlägga, är emellertid för närva- 

rande omöjligt. Härför skulle fordras en långt bättre och 

mera detaljerad kännedom om våra norrländska fjärilarters 

utbredning, än vi för närvarande ha. Till följd häraf är det 

också i många fall svårt att säga, hvilka fjärilar som ha sin 
hufvudutbredning i denna region; svårt framför allt därför, 

att man om de fynd, som äro gjorda långt ned i den bore- 

ala regionen, icke vet, huruvida fyndlokalerna tillhöra den 

egentliga, sammanhängande utbredningsarealen eller äro iso- 

lerade från denna. I senare fallet kunna de ju vara och äro 

säkerligen 1 många fall reliktlokaler från en tid med kallare 
klimat, i annat fall kan det vara fråga om ett rent tillfälligt 

uppträdande. Nedanstående förteckning är därför nödvändigt- 

vis rätt provisorisk. 

Såsom hufvudsakligen tillhörande den subarktiska regio- 
nen räknar jag emellertid följande arter. 

1. Skandinaviskt endemiska arter: Asgrotis gelida (Me- 

vesi AUR.), ÅAnomogyna obliterata ZETT., ÅAnarta Ragnowi 

PUNG. 
2. -MNordsibiriska arter (inkl. arter, som förekomma i 

Centralasien men ej på Mellaneuropas berg): Erebia disa 

THNEG., Oeneis norna THNBG. (pseudorelikt på Ingarön), 
Ånarta Bohemanni STGR., Plusia diasema B. (möjligen till- 

hörande arktiska regionen), Arctia festiva BKH., Sesia polaris 

STGR. Till denna grupp räknar jag också Pilusia parilis 
HB., som ej träffats i Asien, men som förekommer i Grönland 

och Labrador. 

3. Subarkto-alpina arter: Brenthis thore (borealis STGR.), 
— enstaka fynd äfven på myrar i Medelpad — £Erebia lap- 

pona ESP. (ett ex. etiketteradt »Västmanland» i Västerås läro- 
verksmuseum), Hadena Maillardi HG., Anarta funebris HB. 
(enstaka ex. äfven i Västerbotten), Pygmena fusca THNBG. 



146 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Arctia Quenselii PAYK., Anthrocera exulans (vanadis DALM.) Af 

dessa saknas Pygmena fusca oeh Anthrocera exulans i Asien. 

Beträffande invandringsvägarna gäller detsamma som i 

fråga om de arktiska arterna. Att de båda sistnämnda 
arterna invandrat från sydväst, är otvifvelaktigt, och att en 

stor del af de subarkto-alpina arterna gått samma väg, är 

högst sannolikt. Samtliga med undantag af Larentia turbata 
och Årctia Quenselit äro träffade i våra sydligare fjällområ- 

den eller på Dovre. Att flertalet af de nordsibiriska arterna 

a. andra sidan kommit . österifrån, arelika sannolmto sfumte 

utaf dem, nämligen Erebia disa, Anarta Bohemanni och 

Arctia festiva, saknas såväl i våra sydligare fjälltrakter (Jämt- 
land—Dalarne) som på Dovre. 

Möjligen skulle därför äfven den subarktiska regionen 

kunna uppdelas i ett nordligt /subarktiskt i sp.) och ett syd- 

ligt (subalpint) distrikt, men, som sagdt, just i fråga om det 

subarktiska områdets fjärilfauna, är ännu allt för litet kändt, 

för att med bestämdhet kunde afgöras, om en sådan indel- 
ning vore berättigad. 

Inom vår subarktiska regions björkområde äro, såvidt 
jag kunnat finna, utom de förut nämnda endast följande fjärilar 

funna: Pieris napi bryonie O., Colias paleno L., Vanessa urtice 

L., Melitea athalia parthenie AUR., Brenthis aplhirape ossianus 

HBST., B. selene hela STGR., PB. euphrosyne fingal HBST., 

B. pales Lapponican STER, «By -p.izsis- ELB:, BN piudgunonares 

STICH., Erebia ligea &L., Chrysophanus hippothoe Stieberi 

GERH., Lycena argyrognomon lapponica GERH., ÅL. optilete 

cyparissus HB., Åugiades comma catena STGR., Hesperia andro- 

mede WALLGR., OÖrgyia antiqua 1L., Agrotis speciosa arctica 

ZETT., Å. primule conflua TR., Å. occulta L., Mamestra den- 

tina EsP., Bombycia viminalis F., Dyschorista suspecta HB., 

Anarta cordigera THUNB., Å. melaleuca THUNBG., Herminia 

tentacularia TL., ÅAcidalia fumata STPH., Lygris populata L., 

Larentia munitata HB., L. incursata HB., L. montanata lap- 

ponica STGR., L suffumata Si Mi., L. dilutata BREES JRTCGS- 

ata LANG., L. hastata subhastata NOLCK., L. affinitata STPH., 

L. adequata BKH., L. albulata SCHIFF., Gnophos sordaria 

THBG., Parasemia plantaginis L., Hepialus humuli L., H. 

fusconebulosa DEG., H. hecta IL. 
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Boreala regionen. 

Till den insektgeografiska boreala regionen höra fram- 

för allt de geografiska områden HÖGBOM benämnt moränli- 

dernas och de stora myrarnas region samt silurregionen (cen- 

traljämtska silurfältet) men dessutom säkerligen också den 
västerbottniska delen af kustregionen. Gränsen går i söder 

från Värmlands nordspets genom södra Dalarne och därpå 
såsom sydostgräns ungefär längs 200-meterskurvan genom de 

sydnorrländska kustprovinserna till mellersta eller norra Ånger- 

manland. Gränsen kommer därigenom att ungefärligen sam- 

manfalla med juliisotermen för + 15” och samtidigt med syd- 

gränsen för MUNTHE's boreala region och väl också med den 
mera obestämda gränsen för EKMAN's subarktiska zon. Ilikhet 

med MUNTHE föredrager jag afgjordt benämningen »boreal». 
Regionens fjärilar — utom de nordliga arter, hvilkas 

sydgräns faller inom sydligare regioner — tillhöra följande 

korologiska grupper. 

1. Endemisk art: Lasionycta skrelingia H. S. 

2. Nordsibiriska arter: Brenthis frezja THNBG., B. frigga 

THNBEG., Ågrotis tecta HB., Å. suecica AUR., Ånomogyna leta- 

bilis: LETT.:, Crasia iris. ZLETT., Ånarta melaleuca ”TENBG., 

Plusia macrogamma Ev., Malacodea regelaria "TNGSTR., La- 

rentia abrasaria H. S. 
Åtskilliga af dessa arter (Brenthis-arterna, Å. suecica, C. 

iris, Å. melaleuca) gå liksom L. skrelingia ned till Hälsing- 
land, men med undantag af Å. melaleuca äro de ej kända 

från provinsens kustområde. M. regelaria finnes i Riksmu- 
seets samlingar från Medelpad och från Uppland. I det 

senare landskapet är arten möjligen af pseudorelikt natur. 

Äfven en annan af gruppens fjärilar, B. freija, har en 
reliktforekomst i södra Sverige; på Kolmården. Jag har tidi- 

gare sökt tolka dess därvarande förekomst såsom varande 

af subatlantisk pseudoreliktnatur. Alldeles omöjligt synes 

dock icke, att den kunde vara en verklig relikt. Arten har 

nämligen också isolerade reliktförekomster i Estland och 

Livland. I det stora hela torde dock gruppen hos oss vara 

af östlig härkomst. 
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3. Boreo-alpina arter: Plusia Hochenwarthi FIOCHENW., 

Larentia turbata (fuscolimbata TNGSTR.), Lithosia cereola HB., 

Heprialus ganna HB. 

Af dessa är L. cereola funnen äfven i Ångermanland, 
dock ej i kustområdet. 

Ehuru samtliga arter utom L. cereola utom i Alperna 
äfven förekomma i Sibirien eller Centralasiens berg, synes 

det sannolikt, att de hos oss äro sydliga invandrare. Sär- 

skildt gäller detta P. Hochenwarthi, hvars uppträdande i 

Västergötland säkerligen är af reliktnatur. AL. furbata och 

H. ganna äro möjligen funna i Ostpreussen, L. cereola i 

Estland och Livland. 
4. I Skandinavien nordlig men i Mellaneuropa spridd 

art: Pamphila palemon PALL. Denna art har på Skandina- 

viska halfön en egendomligt isolerad utbredning: Lappland, 

Jämtland, Hälsingland och Helgeland i Norra Trondhjems 

amt. SCHÖYEN upptar den äfven med ? från Lister och 
Mandals amt. I Finland är den känd från Karelen, i Dan- 

mark saknas den. För öfrigt är den emellertid utbredd så- 

väl längs Östersjökusten (Östersjöprovinserna, Ost- och Väst- 

preussen, Pommern) som i det inre Mellan- och Östeuropa 

till Sydryssland och Italien. 

5. Sydliga arter. Af de cirka 200 arter, som tillhöra 

denna grupp, äro 98,8 ?/o af sibirisk, 2,4 ”/o af orientalisk och 
Öjekvlor ak europeiskt-endemisk (eller osäker) härkomst. Dess- 

utom uppträda tidtals inom regionen de två mediterrana 

flyktingarna Pyrameis cardui och ÅAcherontia atropos. 

Äfven för den boreala regionen gäller, att dess insekt- 
fauna, särskildt det stora barrskogsområdets, ännu är allt för 

ofullständigt känd, för att en distriktsindelning skulle kunna 

från entomologisk synpunkt med säkerhet företagas. Af 
vertebraternas och molluskernas fördelning inom området att 

döma och från allmänna faunistiskt geografiska synpunkter 

synes det emellertid sannolikt, att HÖGBOMS förut nämnda 

på samma gång geologiska och kulturgeografiska indelning 

äfven äger insektgeografisk giltighet, och att således från 
det centralboreala distriktet bör afskiljas ett jämtländskt och 

ett västerbottniskt distrikt. Hvad man hittills entomologiskt 

känner, talar åtminstone icke emot en sådan indelning. 
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Subboreala regionen. 

Den subboreala regionen omfattar norra och mellersta 

delarna af Värmland, nordvästra delen af Västmanland, 

södra Dalarna samt det sydnorrländska kustområdet till mel- 

lersta eller norra Ångermanland. Området kommer således 

att begränsas af juliisotermerna för + 15 och + 167. 

Att det så begränsade området — vare sig man vill 
anse det såsom en egen region eller såsom en subregion till 

någon af de båda angränsande regionerna — bör betraktas 

såsom ett insektgeografiskt område af viss själfständighet, 
synes mig otvetydigt. Att det utgör ett öfvergångsområde, 

är lika tydligt och har från flera håll poängterats. För Värm- 

lands bergslager har WAHLBERG (K. V. A. Öfvers. 1852) 
framhållit detta, för öfre Klarälfdalen har jag (Ark. f. Zool. 

1908) konstaterat detsamma; i fråga om Hälsingland har 

WISTRÖM (Årsredogörelse för h. elementarlärov. i Hudiksvall 

1871) gjort samma uttalande liksom ADLERZ (Sveriges rike 

II, 1902) i fråga om Medelpad, och detsamma framgår af 

mina  fjärilförteckningar (Ent. tidskr. 1912 och 1913) från 

Angermanland. 
Påfallande är regionens fattigdom på nordliga arter. Be- 

träffande det förhållandet, att ett stort antal sydliga former 

stanna vid regionens sydgräns, medan å andra sidan ett fler- 
tal ej eller föga öfverskrider dess nordgräns, kunde man in- 

vända, att detta förhållande endast är skenbart, beroende på 

att områdets fjärilfauna är så mycket ofullständigare känd än 
södra Sveriges, medan vår kunskap om det boreala områ- 

dets tjärilfauna är ännu sämre. Invändningen är naturligtvis 
i viss mån befogad. En jämförelse med Norge och Finland 

visar dock, att de inomsvenska nordgränserna för en stor del 

af ifrågavarande sydliga fjärilar icke endast äro skenbara. 

Talar således de nordliga och sydliga fjärilarternas be- 

gränsning inom området för detsammas insektgeografiska 

särställning, så är det dock i ännu högre grad anmärknings- 

värdt, att regionen hyser ett antal arter, som äro inskränkta 
till densamma eller åtminstone gå blott obetydligt längre åt 

norr eller söder. 
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Utom de förut nämnda sydliga arter, som gå upp i 

högre belägna regioner, och de nordliga arter, som träffas 

ända ned i den tempererade regionen, hyser den subbo- 

reala regionen följande geografiska grupper. 
I. Årter med Iufvudutbredning inom regionen: Lycaena 

Donseli B., Pampåiula silvius KNOCH., Odontosia carmelita 

ESP., Pygera anachoreta F., Agrotis sincera H. S., Hadena 

illyria Exvv. Xyllomyges conspicillaris L., Plusia microgamma 

HB., Larentia pupillata THNBG., L aptata HB., L. pomoeriaria 

Ev., Tephroclystia denotata HB., Gnophos serotinaria HB., 

G. dilucidaria HB., Sterrhopteryx Standfussi HS. 

De nu anförda arterna tillhöra emellertid två olika koro- 
logiska grupper. 

a. Montana arter, i Mellaneuropa hufvudsakligen förekom- 
mande i Alperna eller i lägre bergstrakter (de flesta dess- 

utom i Sibirien): Lycena donzelu, ÅAsgrotis sincera, Hadena 

illyria, Plusia microgamma, Larentia aptata och pupillata, 

Gnophos serotinaria och dilucidaria samt Sterrhopteryx Stand- 

fusst. "Endast dessa synas vara klimatiskt begränsade till 

området. Samtliga utom L. aptata och G. dilucidaria gå 

emellertid ned i Uppland, Å. sincera, H. illyria och L. pu- 

pillata äfven i Södermanland. Reliktartadt uppträda dess- 

utom L. Donseli i Västergötland och G. dilucidaria i Öster- 

götland och Kalmar län. Säkerligen äro gruppens arter syd- 

liga invandrare och närmast härstammande från Mellaneuropas 

senglaciala blandfauna. 

b. Arter med spridning i Mellaneuropas lågland: Pam- 

phila silvius, Odontosia carmelita, Pygera anachoreta, Xyllo- 

myges conspicillaris, Larentia pomeriaria, Tephroclystia deno- 

tata. Af dessa gå O. carmelita, P. anachoreta, X. conspicil- 

laris och 7T. denotata sydligast till Uppland; L. pomeriaria 

är utom i Medelpad funnen i Västergötland. Samtliga synas 

saknas icke blott i södra Sverige utan äfven i Danmark. I 

Finland förekomma alla utom X. conspicillaris; L. pomeriaria 

dock endast i Karelen. Möjligen kunde man misstänka en 

invandring från öster eller sydost: samtliga finnas i Östersjö- 
provinserna och i Ost- eller Västpreussen. Till härkomsten 

äro de flesta sibirier, 7. denotata möjligen oriental? O. car- 
melita är en europeiskt-endemisk art. 
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2. Arter med sydgräns i (eller föga nedanför) subboreala 

regionen äro PBrentlus aphirape ossianus HBST., Oeneis jutta 

HB., Erebia embla THNB., Chrysophanus amphidamas ESP., 

SLarentia serraria Z., L. incursata HB., L. minorata FR. 

Med undantag af £. embla och L. serraria äro dessa mer 

eller mindre utbredda i Mellaneuropa, vanligen montant eller 

på myrar; ÖO. jaffa dock endast i Ostpreussen och C. am- 
phidamas ej i västra Mellaneuropa. Att de båda nordsibiriska 

E. embla och L. serrarza äro nordliga invandrare, därom råder 

icke något tvifvel; att detsamma är fallet med O. jutta och 
C. amphidamas, är väl också så godt som säkert. Jag har 
på annat ställe framhållit, att den förra på Ingarön torde an- 

ses vara en subatlantisk relikt, och ser fortfarande ingen annan 

plausibel förklaring på dess därvaro. 
I fråga om gruppens öfriga arter är frågan om invand- 

ringsvägen svårare att besvara. Jag har tidigare ansett 5. 

aphirape på Kolmården såsom en subatlantisk relikt, hvilket 
fortfarande förefaller mig sannolikt; en sydlig invandring är 

dock tänkbar, och arten kunde därstädes vara en verklig relikt 

från invandringstiden. En sydlig invandrare är väl L. mino- 

rata, som saknas i Asien, och sannolikt äfven L. incursata. 

3. Sydliga arter med nordgräns inom subboreala regio- 

nen. Af de omkring 170 fjärilar, som tills vidare måste räknas 

till denna grupp äro 82 ?/9 sibirier, 9,9 ?/o orientaler och 8,2 ”/o 
mediterrana eller europeiskt-endemiska. (Protoparce convol- 

vulz uppträder endast såsom flykting inom området). En 

jämförelse med den boreala regionens sydliga fjärilar visar 

således en relativ förstärkning af det orientaliska elementet 
på bekostnad af det sibiriska. 

Tempererade regionen. 

Till den tempererade regionen hör återstående delen af 
landet söder om den subboreala regionen. Regionen kan 

lämpligtvis indelas i fyra distrikt: 1) mellansvenska låglands- 

distriktet, 2) småländska höglandsdistriktet, 3) sydsvenska 

kustdistriket och 4) baltiska öarnas distrikt. 
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A. Mellansvenska låglandsdistriktet. 

Distriktet omfattar Uppland, Södermanland, Närke, de 

sydligare och lågländta delarna af Västmanland och Värm- 
land, norra delen af Västergötland samt (troligen) Dalsland. 

Utom de sydliga arter som gå upp i nordligare regioner 

samt det fåtal förut nämnda nordliga fjärilar sammansättes 

distriktets "fauna af följande korologiska grupper. 

I. Årter endast träffade inom distriktet: Drymonia chao- 

nia HB., Piilophora plumigera ESP., Dasychira abietis SCH., 

ÅAxgrotis islandica rossica STGR., Chloantha hyperici F., Laren- 
tia sagittata F., Tephroclystia tristgnaria H. S., T. inturbata 

HB., Rhyparia purpurata L., Sterrhopteryx hirsutella HB. 

Bland dessa intager ÅA. z. rossica en särställning, i det 

dess hufvudform är känd från Island samt norra och mellersta 
Asien, medan J7osszca-rasen utom från Sibirien och Central- 

asien är känd i Ryssland från södra Uralområdet öfver Kasan 
och Pskov till Östersjöprovinserna. 

De öfriga bilda ej heller någon själfständig korologisk 

grupp; samtliga äro hos oss träffade i enstaka eller ett fåtal 

individ, oftast i den väl undersökta Stockholmstrakten, alla 

ha i Mellaneuropa en vidsträckt utbredning, och de flesta 

finnas äfven i Danmark (und. C. Ihyperici, R. purpurata och 

S. häirsutella), medan de däremot (und. RB. purpurata och S. 

hirsutella), så vidt jag känner, saknas i Finland. 

2. Arter med sydgräns inom distriktet: Selenephera luni- 

gera EsP., Agrotis sobrina DUP., Å. hyperborea ZETT., ÅA. 

speciosa HB., Å. fennica ”TAUSCH, Mamestra glauca HB., La- 

rentia tenata ST., L. transversata THBG., L. munitata HB. 

Samtliga dessa äro i Europa mer eller mindre skarpt ut- 

präglade boreo-alpina (resp. boreo-montana) arter, som må- 

hända rätteligen borde sammanföras med de subboreala 

fjärilarna. 

3. Sydliga arter med nordgräns inom distriktet. Hit 
höra omkring 240 arter, af hvilka c:a 64 /o9 äro af sibirisk 
och c:a 25 ”/o af orientalisk härkomst; de öfriga äro mediter- 

rana eller europeiskt endemiska. 

En ytterligare indelning af distriktet i underdistrikt eller 

ESA VN 



E. WAHLGREN, SVERIGES INSEKTGEOGRAFISKA INDELNING. 153 

insektgeografiska provinser är för närvarande icke möjligt. 

Att emellertid en sådan vore berättigad, framgår dock rätt 

tydligt af hvad man redan känner. Att ett flertal af distrik- 

tets fjärilar endast äro kända från dess östra delar, beror 
naturligtvis därpå, att Stockholmsområdet är det i fjärilfau- 

nistiskt hänseende kanske bäst undersökta området af vårt 

land. Men frånsedt detta bör säkerligen Stockholms län fram- 

deles afskiljas såsom en särskild insektgeografisk provins, bland 

annat därför att det är distriktets enda kustområde med fjä- 
rilar sådana som Parnassius mnemosyne I., Arsilonche albo- 

venosa GOEZE och Mziana fliterosa HW. Äfven de västra 

delarna af området hysa arter, som saknas i de östra, t. ex. 

Venilia macularia EL. och Tönandra amata L., i Värmland 

och Euchloris vernaria HB. i Västergötland. 

B. Småländska höglandsdistriktet, 

Hit höra framför allt Jönköpings och Kronobergs län 

samt väl också angränsande delar af Västergötland och Skåne. 
Måhända borde området rent af betraktas såsom en särskild 
subregion, enär säkerligen bl. a. klimatiska faktorer sätta 

prägel på dess insektfauna. Ehuru en undersökning af de 

småländska skogstrakternas och myrmarkernas fjärilfauna 

skulle vara af mycket stort insektgeografiskt intresse, är 

emellertid i det hänseendet mycket litet gjordt. Åtskilliga 

notiser om fjärilfynd i »Småland>» finnas väl i litteraturen, 

och åtskilliga fjärilar med samma etikett finnas väl i våra 

offentliga samlingar, men då intet närmare uppgifves om fynd- 

orten, äro dessa upplysningar af föga värde. Från Kronobergs 

län är så godt som intet bekant, och hvad som i litteraturen 

finnes om Jönköpings läns fjärilar, rymmes i LAGERBERGS 

uppsats i denna tidskrift, årg. 1911. Dessutom har jag dock 

i bref från lektor VON PORAT erhållit många och högst värde- 
fulla uppgifter om länets fjärilfauna. 

Af fjärilar, som saknas i nordligare distrikt eller regioner, 
känner jag från Smålandsdistriktet endast Leucodonta bicoloria 
SCHIFF. från båda länen, Diphtera alpium OSB., och Agrotis 

cursoria HUFN. från Jönköpingstrakten, Aporophyla lutulenta 

BKuH., från Gränna, 7/holomiges turfosalis WCK. från Krono- 
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bergs län samt (?) Hypenodes tenmalis HB. En uppgift, att 

Hycena hylas ESP. skulle vara funnen i Jönköpingstrakten, 

betraktar jag tillsvidare såsom osäker. 

Däremot saknas inom området med all sannolikhet sådana 

inom östra Småland allmänna och upp i Östergötland träffade 

arter som Pararge megera L. och Spilosoma lubricipeda IL. 

Af dagfjärilar synas äfven saknas bl. a. Zhecla W album 

KNOCH, Nemeobius lucina L., Coenonympha hero L., och 

Adopea lineola O., hvilka annars gå längre norrut. 
Af särskildt intresse är Mythimna imbecilla F., hvars 

enda svenska fyndort (Ålleberg) ligger inom distriktets Väst- 
götadel. Arten, som saknas i Danmark men förekommer i 

Östersjöprovinserna och (sällsynt) i Ost- och Västpreussen, är 

för öfrigt i Mellaneuropa en utprägladt montan art. 

CSUACSYuaS DEN SKER MSE ATS TIDEN 

Distriktet omfattar Östergötland, Smålandskusten (Kal- 
mar län), Blekinge, större delen af Skåne, Halland, södra 

Västergötland samt Bohuslän. 

Utom sydliga arter med vidsträcktare utbredning mot 

norr tillhöra distriktets fjärilar följande tvenne större grupper. 

I. Arter med öfvervägande nordlig utbredning: Colias 
paleno L., Brenthis pales (arsilache ESP.), Pararge hiera F., 

Asgrotis cuprea HB., A. lucernea L., ÅA. grisescens YR., Dian- 

thoecia proxima HB, D. cesia BKH., Hadena gemmea 'TR., 

Dasypolia templi THUNBG, Anarta cordigera THNBG, Ånaitis 

paludata THNBG, Larentia cognata THNBG, L. cambrica CURT., 

L. cesiata LANG, ? Tephroclystia conterminata ZELL., Gnophos 

sordaria THNBG, G. myrtillata THANBG, Halia loricaria EV., 

Comacla senex HB., Hepialus fusconebulosus DEG. 
Af dessa äro dagfjärilarna, Å. lucernea, H. gemmea, D. 

templi, Larentia-arterna samt C. senex funna ända ned i 

Skåne, H. fusconebulosus ned i Halland, de öfriga endast i 

Bohuslän, Öster- och Västergötland eller i Kalmar län. 

Samtliga arter — utom HZ. loricaria, som är utbredd öf- 

ver norra och mellersta Ryssland till Asien — äro i Europa 

boreo-alpina eller snarare boreo-montana eller förekomma i 

Mellaneuropa öfvervägande på myrar. Åtskilliga af dem äro 
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säkerligen inom det sydsvenska kustdistriktet att betrakta så- 
som relikter eller åtminstone pseudorelikter. 

2. Srdliga arter, som inom distriktet ha sin inomsvenska 
nordgräns. Hit höra omkring 140 tjärilar, som således hos 

oss uteslutande tillhöra distriktet eller därutanför endast äro 

träffade på de baltiska öarna. Åtskilliga af dessa äro ut- 

bredda öfver hela eller så godt som hela området. Så är 

t. ex. fallet med Pararge megera L., Agrotis comes HB. och 
Spilosoma lubricipeda IL. (de två senare ej antecknade från 

Västergötland). Öfver större delen af området äro äfvenledes 

utbredda följande, som på ostkusten gå upp i Östergötland: 

Bryoplhaila perla E., Thalera fimbrialis SC., Acidalia bisetata 

HUFN., Bapta temerata HB., ÅAnisopteryx escularia SCHIFF. 

och Cochlidion limacodes HUFN. Andra arter åter äro in- 

skränkta till enstaka landskap; så t. ex. äro Panhemeria 

tenebrata Sc., Tephroclystia irriguata HB. och Ino geryon 

HB. endast funna i Blekinge samt Pseudoterpna pruinata 

HUFN. blott i Halland. Ensamt i Skåne äro funna vid pass ett 
60-tal: Lycena alcon F., Drymonia trimacula ESP., ÅArctornis 

L nigrum MUELL., Irichosea ludifica L., Acronycta strigosa 

F., Agrotis signum F., ? ditrapesium BKH., glareosa ESP., 

ripe HB., Miana ophiogrämma ESP., Bryophila ravula HB., 

Hadena sordida BKH., hepatica HB., scolopacina ESP., Bra- 

chionycha sphinx HUFN., Gortyna ochracea HB., Nonagria 

nexa HB., canne O., sparganii ESP., geminipuncta HATSCH., 

neurica HB., Meliana flammea CURT., Calamia lutosa HB., 

Leucama impudens HB., Acosmetia caliginosa HB., Calymnia 

affinis L., Xanthia aurago F., gilvago ESP., Cucullia asteris 

SCHIFF., fanaceti SCHIFF., chamomaille SCHIFF., arthemisii 

HUFN., absinthii L., Thalpochares paula HB., Plusia C au- 

reum KROCH, bractea F., Catocala electa BKH.. ? Hypena pal- 

palis HB., Codonia annulata SCHULZE, Lithostege farinata 

HUFN., griseata SCHIFF., Chesias spartiata FUESSL., Larentia 
capitata HS., Tephroclystia linariata F., insignata HB., albi- 

punctata HW., dodoneata quercifoliata B.-H., pumilatra Hb., 

Bapta bimaculata F., Ourapteryx sambucaria TL., Hybernia 

rupicapraria HB., Biston zgonarius SCHIFF., Arctia villica I., 

Lithosia unita arideola HER., Pelosia muscerda HUFN., Hetero- 

genea asella SCHIFF., Sesia myopiformis BKH. 
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Det stora antal arter, som hos oss endast uppträda i det 

sydsvenska kustdistriktet eller dess sydligaste delar, påkallar 
en undersökning, om icke området rätteligen borde betraktas 

såsom en klimatiskt begränsad region, isynnerhet som en så- 

dan bokregion upptagits af flera föregående såväl vertebrat- 
som insektgeografer. 

Taga vi då till att börja med sommartemperaturerna i 

betraktande, visar det sig, att dessa inom det sydligaste land- 

skapet — och fertalet af de för distriktet egendomliga fjä- 

rilarna förekomma ju här — icke äro högre än i det mellan- 

svenska låglandsdistriktet. Lunds medeltemperatur för juni 

+ 14,63” öfverträffas af Örebro (14,96”), Västerås (14,87”) och 

Karlstad (15,05); dess julitemperatur + 16,39” öfverträffas af 

Stockholm (16,67”), Nyköping (16,60), Örebro (16,65”), Väs- 
terås (16,86) och Karlstad (16,91”); dess augustitemperatur 

+ 15,68” är visserligen något högre än i mellansvenska distrik- 

tet men öfverstiger helt obetydligt Karlstads (15,33”) och 

Stockholms (15,30). 

Möjligen kunde man tänka, att det vore den låga vinter- 

temperaturen, som begränsade dessa sydliga arters utbredning 

mot norr. En undersökning af arternas utomskandinaviska 

korologi visar då till en början, att omkring 90 (eller 63,8 ”/o) 

af de 141 arterna äro af sibirisk härkomst och således i stånd 

att i norra eller mellersta Asien uthärda en vinterköld be- 

tydligt. lägre än mellersta Sveriges. Af orientalisk här- 

komst synas 35 arter (24,1 ”/o) vara, medan 17 arter (12 ”[o) 

äro af mediterrant ursprung eller europeiskt endemiska arter. 

Af dessa 52 arter uthärda emellertid minst 20 en januaritem- 

peratur af nära — 147” (Kasan), 10 arter fördraga åtminstone 

en januaritemperatur af — 11” (Moskva), 3 arter tåla åtmin- 
stone en temperatur af — 9,32” (Petersburg), I art åtminstone 

— 6” (Taganrog), 7 arter förekomma bl. a. 1 Östersjöprovin- 

serna (Dorpats februaritemperatur — 8”), I i alperna vid en 

januaritemperatur under — 7,7, medan Stockholms januari- 

temperatur i medeltal blott är — 3,04”. Af de återstående 
äro 4 trofiskt begränsade (genom upphörande af larvens nä- 

ringsväxt) och tvenne osäkra. Återstå således endast 4 arter, 
för hvilkas spridning vintertemperaturen skulle kunna utgöra 

något hinder. 

PG 
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En jämförelse mellan Stockholms, Dorpats, Petersburgs 

och Moskvas vår- och hösttemperaturer ger också vid han- 

den, att icke heller dessa kunna tänkas sätta en gräns för de 

sydsvenska fjärilarnas utbredning upp i det mellansvenska 

låglandsdistriktet. 
Några skäl för antagandet af en klimatiskt begränsad 

entomologisk »bokregion» eller en »svarta mullbärsträdets 
region» föreligga således icke. 

En insektgeografisk provinsindelning af distriktet torde i 

det närmaste komma att sammanfalla med den historisk-geo- 

grafiska. Huruvida de västra landskapen kunde utgöra en 

insektgeografisk provinsgrupp i motsats till de östra, är knappt 
möjligt att ännu afgöra, därtill känner jag åtminstone allt för 

litet de förras fjärilfauna, och litteraturen har mycket litet att 

förmäla därom. Åtskilliga af de västra provinsernas arter 

synas dock saknas på östra sidan, t. ex. utom den förut nämnda 

Pseudoterpna pruinata, Diphthera alpium OSB., Oporina crotce- 
ago F. och Zapinostola elymi FR. 

Baltiska öarnas distrikt. 

Såsom förut nämnts, räknar AURIVILLIUS Öland till bok- 

området och Gotland såsom ett bihang till detsamma. Att 
de båda öarnas fjärilfauna visar nära anslutning till hvad i 

det föregående blifvit kalladt det sydsvenska kustdistriktets, 
framgår bl. a. däraf, att Öland och Gottland hysa inemot ett 
50-tal arter, som på svenska fastlandet endast äro träffade i 

nämnda distrikt. Utom dessa samt sydliga arter med större 

utbredning mot norr hysa de baltiska öarna följande tvänne 

korologiska grupper. 

I. Arter inskränkta till de baltiska öarna: Acontia luc- 

fuosa ESP., Abrostola asclepiadis SCHIFF., Hypena obesalis TR., 

Endrosa roscida ESP., Sesia vespiformis I. 

Af dessa förekomma Å. luctuosa och E. roscida på båda 
öarna, Å. asclepiadis och H. obesalis endast på Gottland, 

S. vespiformis blott på Öland. 
Den särställning, som AURIVILLIUS med rätta tilldelar 

Gottland, emedan dess fjärilfauna starkt påminner om kon- 
tinentens, kan alltså, om hänsyn tages till de specifikt bal- 
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tiska fjärilarna, med lika rätt tillerkännas Öland. Möjligen 
kunde man mena, att dessa 5 fjärilar icke räcka till att kon- 

stituera ett eget insektgeografiskt distrikt. Men det är ju 

icke blott gruppens kvantitet utan äfven dess kvalitet det 

kommer an på. Det förtjänar då särskildt framhållas att samt- 

liga dessa arter icke blott saknas på Sveriges fastland utan 

äfven — und. ÅA. asclepiadis på Bornholm — i Danmark, ett 

förhållande som, tillika med mycket annat i sammansättningen 
af de baltiska öarnas insekt- och molluskfauna, bestämdt ta- 

lar för en direkt invandring från kontinenten, något som jag 
förut (Fauna och Flora 1910 och Zeitschr. f. wiss. Insekten- 

biol. 1912) haft anledning framhålla. 

2. Arter med öfvervägande nordlig utbredning: Brenthis 

pales arsilache ESP., Agrotis cuprea HB., ÅA. recussa HB., Å. 

lucernea L.. ÅA. grisescens TR., Dianthoecia proxima HB., 

Anarta cordigera THNBG, Larentia cognata THNBG. Gnophos 

myrtillata THNBG,: Fidonia carbonaria CL. 

Af dessa är B. pales blott träffad på Öland, de öfriga 
endast på Gottland. Samtliga uppträda i Mellaneuropa mon- 

tant eller på myrar. Att de på de baltiska öarna äro relik- 

ter, är intet tvifvel underkastadt. Att de särskildt bibehållit 

sig på Gottland, står sannolikt i flera fall i samband med öns 

större rikedom på myrmarker. 

Utbredningsbegränsande faktorer. 

I och för det önskvärda isärhållandet af den faunistiska 

utbredningen från den ekologiska fördelningen äfvensom för 

värdesättningen af olika faunistiskt geografiska områden så- 
som regioner, distrikt eller provinser torde det vara lämpligt 

att närmare skärskåda de faktorer, som kunna anses vara be 

stämmande för våra faunistiska områdens begränsning. 

Trofiska faktorer. Nära till hands låge måhända att 

tänka sig, att fytofoga insekters utbredningsområde ungefär- 

ligen sammanfölle med näringsväxternas, i fråga om fjärilarna 
således i första hand med larvvärdväxternas. En undersök- 

ning visar emellertid, att detta endast i obetydlig grad är 

fallet. Af de enbart i sydsvenska kustdistriktet eller på de 
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baltiska öarna förekommande arterna skulle till en sådan grupp 

räknas endast 7 arter, d. v. s. 5 20, eller om man medräknar 

äfven de arter, som utom på andra växter öfvervägande före- 

komma på bokväxter, 10 arter, d. v. s. UNSeSkar fr oc atde 

sydliga fjärilar, hvilkas nordgräns ungefär sammanfaller med 

det mellansvenska låglandsdistriktets, lefva endast omkring 

5 9 på växter (vanligen ek), hvilkas nordgräns sammanfaller 

med ekgränsen. Medräknar man för den grupp fjärilar äfven 

sådana näringsväxter, som gå upp i den botaniska lönnregio- 

nen, kommer siffran för de möjligen trofiskt begränsade ar- 

terna ändå ej att uppgå till mer än c:a 10796 af hela grup- 

pen. För andra korologiska grupper bli procenttalen ännu 

lägre. Som regel gäller således, att larvernas näringsväxter 

ha vida större utbredning än fjärilarna. 

Tar man hänsyn till de fullbildade fjärilarnas närings- 

växter, de honungsalstrande blommorna, bli beräkningarna 

högst osäkra. AURIVILLIUS har i »Insektlifvet i arktiska län- 

der» (Vegaexpeditionens »Studier och forskningar») visat, att 

de i detta sammanhang hufvudsakligen ifrågakommande blom- 

morna, de s. k. blandade blommorna (MULLERS B och B') 

samt fjärilblommorna (MÖLLERS F) bli absolut artfattigare 

mot norden: i Skåne 203 + 46 arter, i Finmarken 112 —+ 22. 

Äfven relativt visa ifrågavarande blommor någon minskning 

Horst: ti Skane: 28,9 ”/oy i Finmarken 26,7 "/o-af samtliga vax- 

ter. För så polyfaga insekter som de fullbildade fjärilarna 

betyda emellertid hvarken det absoluta eller det relativa an- 

talet lepidopterofila arter något väsentligt i jämförelse med 

antalet individ, men detta undandrager sig ju all exakt upp- 

skattning. Att vissa äfven mycket vidsträckta biosynoecier 

äro jämförelsevis fattiga på lepidopterofila blommor, har vis- 

serligen stor betydelse för fjärilarnas ekologiska fördelning, 

men för vårt land, hvars alla regioner utom de arktiska om- 

fatta såväl barrskogs- som löfskogssamhällen, såväl hydrofila 

formationer som kultursamhällen, torde växtsamhällenas olika 

natur vara af föga betydelse för den faunistiska fjärilgeo- 

grafien. 

Edafiska faktorer. I ett land med så växlande mark- 

beskaffenhet som vårt spelar denna icke vare sig direkt eller 

genom sin betydelse för växtformationerna någon afsevärd roll 

Entomol. Tidskr. Årg. 340 24 (2953) JA 
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för den faunistiska utbredningen. En viktigare roll synes den 

spela genom sin betydelse för marktemperaturen, t. ex. ifråga 
om nordliga relikter på sydliga myrar och beträffande de 

baltiska öarnas alvararter, ett par fall, då dess ekologiska be- 

tydelse sammanfaller med den faunistiska. 
Orografiska faktorer. Med undantag för isolerandet af 

de baltiska öarnas fjärilvärld synes fördelningen af vatten och 

land ej vara af någon tills vidare påvisbar betydelse för tjä- 

rilarnas utbredning inom vårt land. Ej ens den tvärgående 
mälardepressionen eller de stora norrländska floderna synas 

utgöra några oöfverstigliga gränser för fjärilutbredningen, om 

det också måhända vid en noggrannare undersökning skall 

visa sig, att denna sats behöfver modifieras. 

Fastlandets orografiska gestaltning synes hufvudsakligen 

vara af betydelse för klimatet i norrländska och småländska 

höglandsområdena. I hvilken grad det senare området ver- 
kat hämmande, riktande och delande på de sydliga invan- 

dringsströmmarna, kan icke till fullo uppskattas, förr än så- 

väl det inre Smålands som Västsveriges fjärilfauna i detalj 
blir bättre känd. Att det haft en sådan inverkan framgår 
dock af hvad vi redan känna om fjärilfaunans sammansättning 

i Syd- och Mellansveriges väst- och östprovinser. 

Att de tvärgående höjdsträckningarna Kolmården-Tiveden 
haft någon betydelse som svåröfverskridlig barriär, finnes 

knappast något som talar för. Endast ett fåtal af det syd- 

svenska kustdistriktets fjärilar synes nämligen på östra sidan 

(ännu?) ha nått upp till Kolmården. 
De historiska faktorerna äro både af geohistorisk och 

kulturhistorisk natur. De geohistoriska äro dels paläogeogra- 

fiska dels paläoklimatologiska. 
Vårt lands senkvartära paläogeografi har haft den största 

betydelse för fjärilfaunans sammansättning och framförallt be- 

stämt invandringsvägarna. Sedan det visat sig, att den bal- 

tiska istidens inlandsis täckt hela Fennoskandia (inklusive det 

småländska höglandet och den nordvästnorska kusten), kan 

det icke längre vara tal om interglaciala reliktformer. Hela 

områdets fauna är således af senkvartär ålder och dess in- 
vandringsvägar till vårt land äro i det föregående nämnda. 

Hufvudvägarna äro en nordostlig från Ishafskusten och Fin- 
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land norr om Bottniska viken, en sydlig-västlig genom Norge, 

en sydlig öfver Danmark och en sydostlig till och öfver de 

baltiska öarna, de båda förstnämnda vägarna alltjämt trafi- 
kabla, de båda senare sedan öfvergången mellan ancylus- och 
litorinatiden uppbrutna. Att arternas olika invandringsvägar 

hufvudsakligen sätta prägeln på distriktfaunorna, har i det 

föregående antydts. 
De senkvartära klimatväxlingarnas betydelse för den nu- 

tida fjärilfaunans sammansättning berör hufvudsakligen relikt- 

förekomsterna. Köldrelikter ha i det föregående flerestädes 

omnämnts; värmerelikter från litorinatiden inom de nordliga 

regionerna, som inom växtvärlden och bland molluskerna icke 

äro sällsynta, ha ännu icke med säkerhet kunnat påvisas i 

fjärilfaunan. Att vi däremot på de baltiska öarna, särskildt 

alvarområdena, och äfven på sydsvenska fastlandet ha en 

värmerelikt insektfauna, i hvilken äfven fjärilar ingå, har jag 
förut framhållit och skall i ett annat arbete återkomma till. 

I detta sammanhang vill jag ytterligare vidröra frågan 

om det sydsvenska kustdistriktets, speciellt Skånes, många 

säregna fjärilar. I det föregående har visats, att deras nord- 

liga begränsning knappt kan vara af klimatologisk eller trofisk 

natur; att den icke direkt kan vara en produkt af edafiska 

eller orografiska faktorer, är också utan vidare tydligt. Åter- 

står endast att anlägga historiska synpunkter. Två — eller 
kanske tre — möjligheter, som för öfrigt icke utesluta hvar- 

andra, synas förefinnas. Antingen kunna de vara värmere- 

likter från senare delen af ancylusperioden (eller från BLYTT- 

SERNANDERS subboreala tid??), och detta synes sannolikast 

atminstone beträffande sådana arter, som utom på vissa xero- 

termiska lokaler i Skåne äfven förekomma på Öland och 

Gottland, eller också ha de ännu ej /tunrnz utbreda sig till 

sin klimatiska nordgräns. Det senare är ju fallet med flera 
af »bokregionens» växter, framförallt boken själf. Möjligen 

kan deras spridning ha blifvit fördröjd genom den förmodade 

klimatförsämringen under subatlantisk tid. En del, för hvilken 

Öresund ej utgjort något oöfverkomligt hinder, kunna dess- 
utom ha inkommit jämförelsevis sent. Att åtskilliga arter 

under det sista halfseklet varit stadda i utbredning synes vid 
jämförelse med äldre litteratur ej osannolikt. Så tyckes exem- 
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pelvis vara fallet med Pararge megera och Thecla tilicis, båda 

orientaliska arter. Detta kan ju vara upptäckthistoria sna- 

rare än utbredningshistoria. Men förhållandena äro likartade 

i våra grannländer. I andra fall har det säkerligen blott va- 

rit fråga om enstaka flyktingar eller genom människan införda 

individ. 

Att kulturhistoriska inflytelser i rätt hög grad varit be- 

stämmande för fjärilfaunans gestaltning, är naturligt: negativt 

genom naturbiosynoeciernas reducering och omformning, hvari- 

genom åtminstone utbredningen hämmats och fördröjts, po- 

sitivt framför allt genom kulturväxternas införande, genom 

ofrivillig insläpning af arter samt genom »kulturstäppers» 

och andra kulturbiosynoeciers uppkomst. Huruvida genom 

kulturen någon direkt utrotning af någon fjärilart i historisk 

tid, såsom bevisligen skett t. ex. i England, hos oss ägt rum, 

är ovisst; åtskilliga fordom iakttagna arter ha visserligen ej 

på senare tid återfunnits, men de kunna ju tillhört den ut- 
döende termofila reliktgruppen eller varit enstaka flyktingar. 

I hvad mån kulturstäppernas, våra åkrars, betesmarkers och 

ängsbackars eller våra hedars fjärilar i fråga om sitt första 

uppträdande i vårt land varit afhängiga af kulturen eller från 

en äldre tids naturstäpper eller naturligt skoglösa marker öf- 

vergått till kulturslätterna, är ett så kompliceradt spörsmål, 

att jag här icke vill göra något försök att ingå på detsamma. 
Klimatologiska faktorer. Att de klimatologiska fakto- 

rerna, särskildt de termiska, framför alla andra bestämma de 

insektgeografiska regionernas omfattning i vårt land, har i 

det föregående framhållits, och dessas gränser sammanfalla 

också i det närmaste med juliisotermerna. Därmed är natur- 

ligtvis ingalunda sagdt, att just julitemperaturen är den en- 

bart bestämmande. Men medeltemperaturen för juli kan ju 

anses såsom en exponent för sommarvärmen i dess helhet, 

och att denna, det må nu vara fråga om värmegrad eller 
värmemängd, är den viktigaste utbredningsbegränsande fak- 

torn för det stora fertalet af våra fjärilar, är säkert. Fram- 
för allt gäller detta för alla våra sydliga fjärilar af sibirisk, 

d. v. s. kontinentalklimatisk härkomst, och dessa uppga till 

minst 75 ?/o af alla våra sydliga. arter. För våra fjärilar af 

orientaliskt ursprung däremot kunna vintertemperaturerna, 
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framför allt måhända minimitemperaturerna, vara utbrednings- 

begränsande, och alldeles särskildt är detta fallet för de medi- 

terrana arterna. I hvilken grad härvid äfven sommartempe- 

raturen spelar in, är f. n. omöjligt att säga. 

Osäkert är också, hvilka termiska faktorer, som bestämma 

de nordliga arternas sydgräns. Att döma af en del nordliga 

formers reliktartade förekomst på sydligare belägna myrmar- 

ker, synes det vara sommarvärmen, som sätter gräns för ut- 

bredningen. För de rent arktiska arterna är detta också möj- 

ligen fallet. Åtskilliga subarktiska och, ännu tydligare, ett 
antal boreala och subboreala arter synas däremot kunna för- 

draga en hög sommartemperatnr men fordra en låg vinter- 

temperatur, enär de 1 östligare kontinentalare trakter af Eur- 
asien gå längre mot söder än i Nordeuropas mera insulära kli- 
mat. Så är fallet med Brenthis thore, freya och frigga, Oeneis 

norna, Agrotis suecica och Plusia macrogamma, för att endast 

anföra några exempel. 
Huruvida luftfuktigheten eller nederbördens art och mängd 

utom genom sitt inflytande på temperaturen har någon direkt 
faunistiskt geografisk betydelse hos oss är ännu osäkert. Vår 

västkustfauna är, som nämndt, allt för litet känd, för att man 

af dess sammansättning härutinnan kunde draga någon slut- 
sats. Att snömängden i de nordligare regionerna är af vikt 

såsom neutraliserande vinterkölden för på eller i marken öf- 
vervintrande utvecklingsstadier är naturligt, och att det syd- 

ligaste Sveriges på samma gång snöfattiga och regnrika eller 

dimmiga vintrar kunna vara outhärdliga såväl för kontinen- 

tala former, som äro tillpassade till sträng vinterköld, som för 

sydliga former, som allt för lätt väckas ur vinterdvalan, är 

sannolikt. 
Öfriga klimatologiska faktorer, såsom vindstyrkan och 

insolationen, torde utom i arktiska regionen endast vara af 

betydelse för fjärilarnas ekologiska fördelning, den senare dess- 

utom i förening med markbeskaffenheten för lokalförekomster 

af termofila relikter. 



Neue Schmetterlingsformen aus dem 

Alvar-gebiete der Insel Oland. 

vOn 

Einar Wahlgren. 

Satyrus semele tristis nov. var. 

Die auf der Alvarsteppe der Insel Öland zahlreich flie- 

gende Satyrus semele weicht von der als Typus allgemein 
betrachteten Form recht wesentlich ab, teils durch geringere 

Grösse, teils durch eine eigenartige Kombination von Merk- 

malen. 

Ihre Spannweite ist nur 39—44 mm. Die gelbe Farbe 

ist viel blässer als bei der Typform: auf den Vorderflugeln 

des Weibchens strohgelb, auf den Hinterflägeln nur sehr 

schwach orange; die Vorderflägel des Männchens haben die 

ganz blassgelbe Grundfarbe eintönig graulich tubergossen. 
Die Augenpunkte sind in der Regel ganz oder nahezu blind; 

das Auge der Hinterflägel (wie auch das hintere der Vorder- 

flägel beim Männchen) stark reduziert, oftmals fehlend. Auch die 

Unterseite der Vorderflugel ist viel blässer gelb als gewöhn- 
lich und diejenige der Hinterflugel spärlicher weissgesprenkelt. 

Die Alvarform vereinigt somit die Merkmale von f. pal- 

ZzdarTUTT, of Suffusar FUTT Rund fr egcaloTEthaNaher 

einen durchaus einheitlichen Charakter und verdient wenigstens 

als eigene Varietät wenn nicht als besondere Subspezies be- 

trachtet zu werden. 

Rhyacia subsequa Schiff. f. grisea n. f. 

Diese Art, welche nach TUTT, SPULER und REBEL in Eng- 

land und Mitteleuropa wenig variiert, ist aber auf dem Alvar 
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Olands recht veränderlich. Unter anderen Individuen habe ich 

auch einige der obigen Form gefangen, deren Grundfarbe rein 

silbergrau ohne Einmischung von braun ist; Zeichnung normal. 

Thalpophila matura radiata nov. var. (Fig. 1). 

Die” beiden Exemplare, die ich auf dem Alvar ange- 
troffen habe, weichen stark von der Typform ab. Es scheint 

mir deshalb angemessen, die Al- 

varform als eine eigene Lokal- 

rasse zu betrachten und zu be- 

nennen. 

Grundfarbe der Vorderflägel 

samtschwarz, im vorderen Teile 

des Mittelfeldes mit rötlicher Ein- EET Re 

mischung; Nierenmakel und Ring- — radiata n. v. 

makel deutlich, hellrot gerandet; 

Querlinien rein weiss, besonders die äussere scharf; Wellen- 

linie schwach gelblichgrau; die Adern am Vorderrand und 
im Saumfelde schneeweiss. Hinterflägel!, wie bei der Haup- 

trasse, mit braunschwarzer Saumbinde. 

Kopf mit den Palpen und Thorax mit den Schulterdecken 

viel dunkler als gewöhnlich, bei einem Männchen beinahe rein 

schwarz; Hinterleib dagegen wie gewöhnlich hell bräunlichgrau. 

Selidosema ericetaria oelandica nov. var. (Fig. 2). 

3$. Grundfarbe aschgrau, ohne gelb- 
licher Einmischung, eher etwas violett 

angelaufen. Innere Ouerlinie deutlich. 
Die äussere Hälfte des Mittelfeldes von 

einer dunkelbraunen, beiderseits schwarz- 

gerandeten QOuerbinde ganz ausgefullt. 

Saumbinde dunkelbraun, breit, wurzel- 

wärts scharf begrenzt. Hinterflägel mit 

einer schwächeren breiteren, aussen undeutlich gerandeten 

Mittelbinde und einer schmäleren, wurzelwärts unscharf be- 

grenzten Saumbinde. 

Sämtliche auf dem Alvar erbeuteten Stäcke gehören zu 

dieser Rasse. In der Grundfarbe stimmt sie mit S. e. scandi- 

Fig. 2. Selidosema erice- 

taria oelandica vn. v. 
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naviaria STGR., von welcher ich Exemplare aus Gottland 

gesehen habe, völlig uberein, ist aber ven dieser durch die 

scharf abgesetzte Mittelbinde gut getrennt. Durch diese dunkle 

Mittelbinde stimmt die Rasse mit 5. e. pyrenearia B. uberein, 

welcher doch die Saumbinde fehlt, wie auch mit 5. e. oliveirata 

MAB., die auch eine Saumbinde besitzt. Die letztere Rasse 

scheint doch eine dunklere Grundfarbe (»alis cinereo-fuscis») 

mit schwarzen QOuerbinden zu haben, von welchen die äussere 

als »maculis nigrioribus intersecta — — -— dentatosinuata »be- 
schrieben wird, was gar nicht mit der Alvarform stimmt. 

Scodiona fagaria alvarensis nov. var. 

Die zwei Männchen dieser Art, die ich auf der Alvar- 

steppe gefangen habe, sind zwar in der Grundfarbe etwas 

verschieden, stimmen aber in der von der Hauptform ab- 

weichenden Zeichnung mit einander so gut öäberein, dass ich 
sie als einer Sonderrasse zugehörend betrachten muss. 

Die Grundfarbe ist bei dem einen Stäck hellgrau, dunkel- 

gesprenkelt, bei dem anderen beinahe rein weiss mit sehr 

schwacher Besprenkelung. Von der kräftig gezeichneten 
Hauptrasse, wie sie in Schonen fliegt, weicht die Alvarform 

durch die sehr reduzierte Zeichnung ab. Die innere und 

die äussere QOuerlinie der Vorderflugel sind nur am Vorder- 

und Innenrand gut entwickelt, in der Mitte sind sie nur 

durch winzige Punktchen schwach angedeutet oder (bei dem 

weissen Stäck) abgebrochen. Diskoidalfleck scharf. Die 
Querlinie und der Diskoidalfleck der Hinterflägel sind bei dem 
hellen Individuum fein aber deutlich, bei dem graueren ganz 

undeutlich. Von der österreichischen favil!lacearia HB., von 

welcher ich ein Exemplar aus Nieder-Österreich besitze, 

weicht die öländische Form u. a. dadurch ab, dass die dunklen 

Flecke ausserhalb der äusseren Querbinde im Felde I b und 

4 + 5 deutlich ausgebildet sind, von der westeuropäischen 

albidaria STGR. durch die undeutlichere Zeichnung. 

Endrosa roscida baltica nov. var. 

Die auf den Alvargebieten der Inseln Öland und Gott- 

land vorkommende Rasse von Endrosa roscida ist bisher fär 

identisch mit der hochalpinen »me/aromos NICK. gehalten worden. 
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Schon aus zoogeographischen und oekologischen Grunden 

ist eine engere Verwandtschaft dieser Formen höchst un- 

wahrscheinlich, und so scheint es mir wenigstens vorsichtiger 
die baltische Form als eine Sonderrasse zu betrachten, ob- 

gleich die Unterscheidungsmerkmale, schon zufolge der grossen 

Variabilität der Alvarrasse, schwer zu fixieren sind. In der 

Tracht, welche sie gewöhnlich auf der Alvarsteppe trägt, 
scheint sie doch von der alpinen Rasse recht beträchtlich 

abzuweichen. 

Grundfarbe der Vorderflägel gewöhnlich deutlich bleicher, 

weissgelblicher als bei f. principalis, oftmals gelblichweiss mit 

Ausnahme der Vorder-, Aussen- und Innenränder, die immer 

rein gelb sind. Stäcke mit beinahe ebenso dottergelben Vor- 

derflägeln wie bei der Hauptrasse kommen doch vor. Vor- 
derflägeloberfläche, ausser an der Wurzel, zwischen den Adern 

selten (wie bei melanomos) mit eingesprengten schwarzen 

Schuppen, die Adern doch oft an der Wurzel schwarzgeschuppt, 

bisweilen aber ganz hell. Analwinkel in der Regel weniger 

geschwärzt als bei melanomos, bisweilen ganz gelb. Die 

Flecke von variierender Grösse, gewöhnlich etwas grösser als 

bei der Hauptform und 2ze/aznomos, sehr selten durch Strahlen 

auf den Adern mit einander verbunden. Die Unterseite, wie 

bei »melanomos mit schwarzen Schuppen. 

Grundfarbe der Hinterflugel gewöhnlich tiefgelb; selten 
sind sie von derselben bleichen Farbe wie die Vorderflugel; an 

der Wurzel beinahe immer —- nur bei einigen sehr hellen Stucken 

gar nicht — geschwärzt. Bei dunklen Stäcken ist die schwarze 
Wurzelfarbe strahlenförmig gegen die Flägelmitte, äusserst 

selten bis zum Rande verbreitert; niemals die ganze Fläche 

verdunkelt. Die Randflecke sind öfters ebenso klein wie bei 

der Hauptrasse und wie bei dieser isoliert, seltener sind sie mit 

den schwarzen Wurzelstrahlen zusammenstossend oder ver- 

bunden. 

Halskragen und Schulterdecken bald goldgelb, bald schwarz 
mit goldgelben Haarspitzen; Thorax ubrigens gånz schwarz 

oder mit einem goldhaarigen Räckenflecke. 

Flägelbreite 20—253 mm. 



Anthomyid-fynd. 

Af 

Oscar Ringdahl. 

I »Katalog der Paläarktischen Dipteren 1907», som ge- 
nom professor AURIVILLIUS” vänliga tillmötesgående ställts till 
mitt förfogande, äro följande 16 arter anthomyider ej om- 
nämnda för vårt land. Som hithörande insekter troligen äro 
helt obetydligt kända i vårt land, har jag, i stället för att 
lämna blott och bart en förteckning öfver de funna arterna, 
försökt beskrifva desamma efter mina egna exemplar, eller vid 
några af dem gjort jämförelser med allmännare arter. De 
allra flesta äro determinerade af professor P. STEIN. 

Förkorta.: de. = dorsocentralborst, acr. = acrostichalborst, st. = 
sternopleuralborst. 

Phaonia angelicae ROND. — I. Ögon sammanstötande, 
gleshåriga, antenner svarta, antennborst fjädradt, palper svarta. 
Torax och abdomen gulgrått pudrade, den förra med 4 svarta 
strimmor, som baktill äro otydliga, de. bakom tvärsömmen 4, 
acr. saknas, st. I, 3, det mellersta af de bakre mindre, sku- 
tell af torax' färg. Abdomen långsträckt med afbruten rygg- 
strimma, 3 och 4 lederna rikt borstklädda. Ben gula, de 
främre låren vid basen bredt svarta, tarser svarta, baklår på 
undersidan utefter nästan hela sin längd med täta, fina borst- 
hår. Vingar stora, gulaktiga, bakre tvärribban starkt böjd, 
kostaltagg liten, vingfjäll och svingare gula. IL. omkr. 
IO mm. 

Honan till denna art är ej olik Q till P. basalis ZETT. 
men är större och har de främre låren svarta, ögonen äro 
nästan nakna, de främre tibierna sakna borstet på utsidan 
och den korta, täta behåringen på baksidan mot spetsen. 
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Arten liknar vid flyktigt påseende äfven Mydaea urbana 

MG. men skiljes från denna bland annat genom Phaonia- 

släktmärket, det långa ryggborstet på baktibierna nära spetsen. 
Förekommer sällsynt. Kullaberg ?”/; 1911 1 J på blad, 

vid Hälsingborg !7/; 1912 I J på en trädstam, Torekov ??/; 
1912 på blad. 

Phaonia crinipes STEIN in litt. — J. Ögon håriga, ej 

tätt, åtskilda af en ganska bred, svart strimma, antenner och 

palper svarta, ant.-borst långfjädradt, munkant något framskju- 
tande. Torax 4-strimmig, de mellersta strimmorna nästan 

sammanlöpande, de. bakom tvärsömmen 3, acr. saknas, st. 

I, 2, skutell af torax' färg. Abdomen gulgrått pudrad, med 

afbruten ryggstrimma, bestående af smalt trekantiga fläckar, 

2:dra segmentet i midten med 2 påfallande marginalborst. 

Ben gula, fram- och mellanlår vid basen bredt svarta, tarser 

svarta, framtibier med borst på midten, mellantibier på bak- 
sidan med c:a 5 borst i 2 rader, baktibier med påfallande 

rik borst- och hårbeklädnad, utsidan med flera rader borst, 

hela insidan med långa, fina hår, fotputor och klor stora. 

Vingar något gråaktiga, bakre tvärribban svagt böjd, obe- 

tydligt skuggad, vingfjäll och svingare gulaktiga. IL. omkr. 

7 mm. 

Honan har svagt håriga ögon, saknar bakbenens egen- 

domliga behåring, och de mellersta låren äro nästan helt gula. 

Bakkroppen har framträdande skillerfläckar. 

Sällsynt. Ringsjön ?/& 1906, ”/+ 1910; vid Hälsingborg 
17 juni I910 på utsipprande trädsaft. 

Phaonia rTufipalpis MACQ. Kroppsform såsom Phaonia 

signata MG. 3S. Hufvud i profil högt och platt. Ögon tät- 
håriga, tätt sammanhängande, antenner svarta, 2:dra leden i 

spetsen och 3:dje leden vid basen rödaktiga, borst fjädradt, 

palper gula. Torax med 4 fina linjer, de. 2, 4, acr. saknas, 

st. I, 2. Abdomen ganska kort och bred med fin rygg- 

linje, ben utom tarserna gula, framtibier med långt borst på 

midten, mellantibier på baksidan med en rad borst, baklår på 
undersidan inåt, från basen till midten med en rad borst, utåt 

utefter hela längden med en rad borst. Vingar svagt gulgråak- 
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tiga, nästan klara, bakre tvärribban något sned och böjd, kostal- 
tagg obetydlig, vingfjäll och svingare gulvita. L. 6—7 mm. 

Honan har svagt korthåriga ögon, klarare vingar med 
tydligare tagg. 

Förekommer tämligen allmänt på blad under juni, juli 

och augusti. 

Phaonia palpata STEIN. — Långsträckt art. — J. Ögon 

tätt sammanhängande, håriga. I profil synas ansikte och 

kinder helt smala, hvitglänsande, antenner smala, svarta, borst 

långfjädradt, palper svarta. Torax 4-strimmig, de. 2, 3, acr. 

saknas, st. I, 2, skutell af torax' färg. Abdomen något glän- 

sande med ryggstrimma af trekantiga, svarta fläckar. Ben 

svarta med gula knän och tibier, framtibier oftast med borst 

på midten, mellanlår på undersidan till midten med en rad 
långa, fina borst, baklår undertill vid basen med några borst. 
Vingar något gråaktiga, tvärribborna svagt beskuggade, bakre 

tvärribban böjd, längre än 5 längdribbans sista stycke till 

vingkanten, kostaltagg liten, vingfjäll klara, svingare gulaktiga. 

FIG mm. 

Honan har palperna starkt utvidgade mot spetsen, skil- 

lerfläckar på bakkroppen och vingar med tydligt skuggade 

tvärribbor samt tydlig kostaltagg. 

Tämligen sällsynt på blad i fuktig löfskog under juli och 

augusti. 

Phaonia halterata STEIN. — Svartgrå. — J. Ögon knappt 

sammanstötande, svagt håriga, antenner ganska långa, svarta, 
borst pubescent, palper svarta. Torax svartgrå med 4 otyd- 

liga strimmor, de mellersta närliggande, beklädd med spar- 

samma hår, de. i regel 2, 3, sällan 4 bakom tvärsömmen, acr. 

små men tydliga, st. I, 2. Abdomen blygrå, något glän- 
sande, med afbruten ryggstrimma, bestående af trekantiga 

fläckar. Ben svarta. Vingar nästan klara, bakre tvärribban 

rak, vinkelrät mot 4 längdribban, längre än 5 längdribbans 

sista stycke, kortare än afståndet till lilla tvärribban, kostal- 

tagg liten, vingrjäll hvitaktiga, svingare svartaktiga. L. omkr. 

Ö mm. 

Honan har något gulaktiga vingar med tydligare kostal- 



OSCAR RINGDAHL, ANTHOMYID-FYND. INR 

tagg och svagt skuggad bakre tvärribba, abdomen helt svart- 

gråaktig. 
Tämligen sällsynt på blad i fuktig löfskog under juni, 

juli och augusti. 

Mydaea ancilla MG. — ZETT. Dipt. Scand. — Denna art 
är till kroppsformen lik M. urbana MG. M. ancilla har dock 

helt svarta ben, helt klara vingar och bredare, tydligare rygg- 

strimma på bakkroppen. IL. 6,,—8 mm. 

Ganska allmän på försommaren från medlet af maj må- 
nad. Äfven på senhösten in i oktober månad finner man 

denna art, som gärna uppehåller sig på trädstammar. 

Mydaea nebulosa STEIN. — J. Ögon sammanstötande, 

nakna. Sedda i profil upptaga de hela hufvudet, så att an- 

siktet endast framträder som en fin linje, kinder smala, an- 

tenner långa, svarta, med fjädradt borst, palper svarta. To- 

rax svart, svagt pudrad med 4, vanligen mycket fina linjer, 

de nackesaknas, St; LI, 2: skutell af torax fares AD- 

domen mera pudrad med i regel fin rygglinje. Ben svarta, 

framtibier med eller utan borst på midten. Vingar oftast rö- 

kiga, vid basen gulaktiga, bakre tvärribban svagt böjd, längre 

än 53 längdribbans sista stycke, vingfjäll och svingare gula, 
kostaltagg liten. L. omkr. 7 mm. 

Honan har klarare vingar, vid basen något mera gulak- 

tiga, bakkropp mera tunt pudrad och utan ryggstrimma. 

Tämligen sällsynt i löfskog från midten af maj t. o. m. 
augusti. 

Mvydaea parcepilosa STEIN. — d. — Liknar Mydaea quad- 

rum Fabr. men är mindre. Antennerna äro kortare, 2 leden 

i spetsen rödaktig, munkanten är mera afrundad och synes 

därför ej framdragen. Torax såsom hos quadrum. Abdo- 
men kortare med rik beborstning, både 2 och 3 leden med 
tydliga, rundade fläckar. Benens färg och beborstning såsom 

hos quadrum. Vingar klara, ej gulaktiga, kostaltagg större, 

bakre tvärribban något kortare än 5 längdribbans sista stycke. 

L. omkr. 6 mm. 

Hälsingborg '!9/& 1906, "/s 1911. Denna art är möjligen 
ej så sällsynt, men blir lätt förväxlad med närstående arter. 
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Mydaea nivalis ROND. Enligt »Kat. der Pal. Dipt.» skulle 

Aricia nivalis ZETT. möjligen kunna vara denna art. — SJ. — 

Ögon sammanstötande, täthåriga, antenner svarta, borst på 
ofvansidan med långa hår, på undersidan mera korthårig, 
panna och munkant obetydligt framdragna, palper svarta. 

Torax svart med 4 otydliga mörka strimmor, de. 2,03, ack. 

saknas, st. 2, 2, skutell svart. Abdomen med tämligen rik 

beborstning, mörkgrå, 2 och 3 lederna med ganska stora 

svarta fläckar, liknande dem hos vissa Limnopbhora-arter. 

Ben svarta, framtibier utan borst på midten, mellantibier på 
baksidan med omkr. 4 starka borst, baktibier med påfallande 

behåring, på utsidan framtill 4 långa borst, insidan med en 
rad något finare borst, börjande vid basen och aftagande i 

längd mot spetsen, framsidan med finare hår. Vingar rökgrå, 
mörkare vid basen, bakre tvärribban böjd, vingfjäll och svin- 

siare sula. KNOomkra/7fmnm 

Kullabergn- "(5 rnote meg 

Mydaea lasiophthalma MACQ. — I. Ögon tätt samman- 

stötande, täthåriga, antenner långa, borst pubescent, palper 

gula, i spetsen mörka. Torax gulgrå med 4 svarta strim- 

mor, de: 2, 4, acr./ saknas, st. 1, 2, skutellitatharneskrAbdo- 

men ganska kort och bred, täthårig och rikt borstklädd, 
med 2 rundade fläckar på resp. 2 och 3 lederna, fläckarna 

ofta små och punktformiga. Ben gula, framlår ofvan mörka, 

tarser svarta, framtibier på midten utan eller med obetyd- 
ligt borst, mellantibier på baksidan med 3 borst. Vingar 

obetydligt gulaktiga, tvärribbor svagt skuggade, bakre tvär- 

ribban något böjd, längre än 5 längdribbans sista stycke 

kostaltagg liten. L. 6—7 mm. 

Honan har korthåriga ögon, framlåren helt gula och nå- 
got tydligare skuggade tvärribbor. 

Ej så sällsynt på blad och trädstammar under juni, juli 

och augusti. 

Hydrophoria annulata PAND. — SS. Ögon sammanstö- 

tande, nakna, panna och munkant obetydligt framdragna, 

antenner tämligen korta, svarta, borst glest långfjädradt, pal- 

per svarta. Torax gråhvitpudrad med 3 breda, svarta strim- 
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mor, den mellersta upptagande 2 fina linjer, de. 2, 3, acr. 

tydliga, st. 2, 2. Abdomen tjockt gulgråpudrad med tyd- 
lig svart ryggstrimma, som starkt afsmalnar mot spetsen, 2 
och 3 ledens framkanter svarta. Ben svarta, framtibier nedom 

midten med borst, mellantibier på baksidan med flera borst, 

på framsidan nära spetsen med ett borst. Vingar nästan 

klara, bakre tvärribban starkt böjd, längre än 5 längdribbans 
sista stycke, kostaltagg täml. liten. Vingfjäll hvitaktiga, svin- 

gare gula. L. 5—7 mm. 

Allmän på fuktiga ställen från våren till hösten, börjar visa 
sig redan 1 slutet af april och uppehåller sig mest på marken. 

Fannia momlis HAL. — SJ. Framtibierna äro på bak- 

sidan vid spetsen försedda med en svart hårbuske alldeles 

såsom hos den allmänna F. manicata Mg. F. monilis är 

dock betydligt mindre. Mellantibierna äro i yttre hälften 

helt svagt svällda, under det manicata har dessa starkt för- 

tjockade mot spetsen. Baklår på undersidan utåt med en 
rad svaga, korta borst, baktibier på insidan nakna. Vingar 

svärtade, vingfjäll svartaktiga. F. ö. lik manicata. L. omkr. 

4,5 mm. 

Kläckt ur hattsvampar, insamlade i bokskog vid Hälsing- 

borg den I augusti 1913. 

Hylemyia virginea MG. — J. Ögon tätt sammanhängande, 

ansikte och kinder smala, silfverglänsande, antenner svarta, 

borst fjädradt, palper utvidgade, svarta. Torax och abdomen 

blågråaktigt pudrade, den förra med två ytterstrimmor, dc. 
BN fact. itydliga, sti 2, 2(3). -Abdomen långsträckt med 

smal, svart rygglinje och glänsande hypopygium. Ben svarta, 

framknän tydligt gula. Vingar gulaktiga, bakre tvärribban 

böjd, vingfjäll hvitaktiga, svingare gula. L. 6—8 mm. 

Från slutet af maj t. o. m. augusti tämligen allmän på blad. 

Hylemyia lamelliseta STEIN. — SJ. Ögon åtskilda af en 
smal, svart strimma, panna och munkant något framskjutande, 

ansikte och kinder ganska breda, antenner tämligen korta, 
svarta, borst pubescent, knappast kortfjädradt, palper tråd- 
smala, svarta. Torax svart med tre breda, svarta strimmor, 
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som upptaga nästan hela ryggsidan, framhörnen och sidorna - 

till: vingroten ljuspudrade, de. 2, 3, acr. fina, närstående, st. 

långa I, 3. Abdomen mycket smal, mot spetsen afsmalnande, 

med hopfälld parningsapparat klubblik. Då denna är utspär- 

rad synas de tvenne buklamellerna i spetsen besatta med 

täta borst, abdomen hvitgrått pudrad med svart rygglinje och 

med denna sammanhängande svarta framkanter på segmen- 

ten, abdomspetsen med tydligt framträdande, svartglänsande 

hypopygium. Ben svarta, bakben rikt borstklädda, baklår 

undertill mot utsidan med en rad långa starka borst, mot 

insidan med länga, fina borsthår, baktibier borstklädda näs- 

tan runt om. Vingar brunaktiga, bakre tvärribban nästan 

rak, framkant hårig med tydlig tagg, vingfjäll hvitaktiga, svin- 

gare gula. L. omkr. 6 mm. 

Af denna art fångade jag d. 6 juli 1911 6 SJ vid. ett 

fuktigt ställe på grässtrån i närheten af Hälsingborg. 

Pegomyia pallipes STEIN. — g. Ögon tätt sammanhän- 

gande, panna helt obetydligt framskjutande, ansikte och kin- 

der smala, antenner länga, svartgrå, vid basen något rödgra, 

borst hårformigt, naket, palper gula, i yttersta spetsen svarta. 

Torax sedd bakifrån gulgrått pudrad med spår af tvenne yt- 

terstrimmor, acr. tydliga, afståndet mellan raderna föga sma- 

lare än till de., dessa 2, 3, st. 1, 2.. Abdomen tätt ljusgrått 

pudrad med tydlig, svart ryggstrimma, täthårig, hypopyg och 

lameller föga framträdande. Ben gula med svarta tarser, 

framtibier på utsidan med ett eller två småborst. Vingar 

klara, bakre tvärribban svagt böjd, vingfjäll gulhvita, något 

olikstora, svingare gula med tämligen stor knapp. L. omkr. 

6 mm. 

Honan har rödgul pannstrimma utan eller med otydliga 

strimborst, antenner kraftiga. Abdomen med mörk rygg- 

strimma. 

Kläckt ur hattsvampar, som insamlades i en furuplante- 

ring norr om Höganäs i slutet af september 1911. 

Chortophila crinitarsata STEIN. — J. Större än Ch. tri 

chodactyla ROND., hvilken denna art eljest mycket liknar. 

Båda ha mellanbenens tarsleder på utsidan fransade med långa 
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hår. Hos trichodactyla finnes denna behåring endast på första 
tarsleden, men hos crinitarsata äro de 3 första lederna cilie- 

rade. Den förra har baktibierna längs hela insidan beklädd 

med liklånga smaåborst, den senare har endast från basen till 
midten sådana borst. L. omkr. 6 mm. 

Ringsjön +-/7 1912, Höganas, '/s 1012. 

Anm. Hvad som anförts under flera af arterna angående deras före- 

komst härrör från egna iakttagelser, gjorda inom mitt hittillsvarande sam- 
lingsområde, nordvästra Skåne. 

Hälsingborg i maj 1913. 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—94 (1913). 12 



En för Sverige ny myriopod. 

Af 

CO, von Porat. 

Vid besök i Visby i somras fann jag i därvarande Bota- 

niska trädgård några exemplar af geophiliden Himantarium 

subterraneum (LEACH) MEINERT, som förut i Skandinavien 
anträffats blott i Köpenhamn och där blott på ett enda ställe, 

Rosenborgs have (»i en jord- och "affaldsdynge»).!' 
Geophiliderna hålla sig, som bekant, i allmänhet i jord- 

ytan under stenar och andra täckande föremål, där de, ehuru 

saknande ögon, söka rof. Några arter förekomma dock äfven 

under lossnande barkstycken, isynnerhet på ekstubbar. Det 

är med sina antenner — alltid 14-ledade — hvilka äro för- 

sedda med talrika känselhår, som de förnimma sitt rof. De 

fånga detsamma med sina till griporgan förvandlade kraftiga 

käkfötter och söndertugga det med sina bitande mundelar. 

Till färgen äro de, 1 olika nyanser, gula; de röra sig 

ganska snabbt genom slingrande masklika rörelser. På 
svenska skulle de kunna kallas maskfotingar. 

Ofvanstående art skiljer sig lätt från våra andra mask- 
fotingar genom sina egendomliga porgropar på framkroppens 

buksköldar, genom sitt stora antal benpar, 77— 85 st., sin stor- 

lek samt genom sina klolösa analben. Den benrikaste hittills 

kända svenska maskfotingen Geophilus electricus L., har blott 
högst 71 benpar. 

1 Bergsoe og Meinert, Danmarks Geophiler, Nat.-hist. Tidskr. 3 R. 

IV Spa IOG: 
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En kort beskrifning må här lämnas. 
Kroppens främre hälft starkt gradvis afsmalnande framåt, 

mycket glest och kort hårig liksom benen, så att han äfven 
under lindrig förstoring förefaller glatt. 

Hufvudet litet. Hufvudskölden mera bred än lång, fram- 

till afrundad utan synligt afsatt pannsutur, opunkterad. 

Gripfötterna korta, nå ej framom hufvudskölden; deras 

klo utan egentlig tand vid basen, blott med en tillskärpt 

kitinkant. Åmntennerna korta, deras leder, utom den något 

förlängda ändleden, ungefär lika långa som breda, tätt men 

kort håriga. 
Ryggsköldarne mycket mer breda än långa, försedda 

med de två sedvanliga längsfårorna och en svagt intryckt 

midtlinie dem emellan. 

Buksköldarne mycket smala, de främre dubbelt så breda 
som långa, de bakre något bredare med bredden ungefär 

1/2 gång längden. Sista bukskölden emellan pleur&e smal, 

nästan lika lång som bred, bakåt afsmalnande med tvärt af- 
skuren bakkant. Framkroppens buksköldar från och med den 

andre försedda med en bakom midten belägen rund eller tvär- 

oval grop, hvari bukporerna mynna. Groparna tilltaga i stor- 

lek intill ungefär det 30:e segmentet, hvarefter de blifva allt 

mindre för att slutligen, åtminstone skenbart, försvinna. 

Sista segmentets pleure stora, liksom uppsvällda, försedda 

med talrika (minst 50—060 st.) obetäckta porer, som fördela 
sig tämligen likformigt på öfre och undre sidan, talrikast 

dock på undre. : 
Benparen: S 77—81; 2-81—85. Analbenens ändled 

utan klo; hanens analben tätt, men kort håriga, 3:e—6:e le- 

derna knappt längre än bredden; honans analben gleshåriga 

med 3 e—7:e lederna mycket längre än bredden. 

Färg ljusgul, hufvudet dock något mörkare. 

gas drntill 70" (75) mm; hogsta bredden 2 mm. Ett 

yngre honexemplar mätte blott 25 mm. i längd. 
Förekomst: Visby Botaniska trädgård, där den i syd- 

västra hörnet förefanns i jordytan under i trälådor utsatta 

blomsterkrukor. Femton exemplar, 4 ds och 11 LS, in 

fångades. 
Hör månne denna arthropod till de reliktformer, som 
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vittna om att Gotland en gång varit landfast med n. v. Nord- 

tyskland? 

För denna och en närstående art har LATZEL (R. LATZEL, 

Die Myr. d. oesterr.-ung. Monarchie, I p. 211, Wien 1880) 

uppställt släktet S/gmatogaster, namnet gifvet med anledning 

af buksköldarnes egendomliga utrustning. 



Hvarpå beror bladminerarnes förmåga 
att om hösten konservera klorofyllet 

i bladen? 

Af 

Ivar Trägårdh. 

5 textligurer. 

With english summary. 

De entomologer, som studerat bladminerarnes lif och 

vanor, hafva ofta gifvit uttryck åt sin förvåning öfver ett fe- 

nomen, som karaktäriserar höstminorna, nämligen att bladet 

på de ställen, där larverna ha utöfvat sin verksamhet, bibe- 

håller sin gröna färg, länge efter det att den öfriga delen af 
bladytan gulnat och vissnat. 

San fexcsrskrifver” LUTT 1 sittistora arbete »British Le: 
pidoptera» (1899, s. 177) på tal om Nepticulidernas minor: 

»It is a remarkable fact that, when thé leaves containing the 

mines of these insects fall to the ground in autumn, the part 

of the leaf containing the mine resists decay long after the 

rest of the leaf has become withered, the part containing a 

larva remaining green after the other parts have changed 

colour». 

VON HEYDEN var sannolikt den förste, som gjorde denna 
iakttagelse; han skrifver nämligen (1848, s. 302): »hos några 

arter af släktet /Vepticula t. ex. N. subbimaculella, är larven 

ej fullväxt, när löfven vissna på hösten; den behöfver mera 

föda, hvilket den erhåller på det egendomliga sätt, att cell- 
väfnaden runt om minan bevarar sig frisk och grön, länge 

efter det att öfriga delar :af det nedfallna löfvet dött och 
blifvit bruna. 
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Samma iakttagelse gjorde STAINTON (1885, s. 286). 
Den förste, som försökte att förklara fenomenet, var 

WooD. Han skrifver (1894, s. 153): »It is a most curious 

and striking phenomenon. The leaf shall have put on its 

red or yellow autumnal tint, it shall even have dropped from 

the tree, have died and turned brown, but the area in which 

the larva is feeding will remain alive and green, not merely 

for days but for weeks, provided it be not exposed to ex- 

cessive dryness». Han fortsätter därefter: »Looking at one 

of these green patches with its margins fading gradually into 

the surrounding brown area, it its almost impossible to escape 

the conviction that it is produced by some substances that 

we may call a poison, or better still looking at its effects, a 

preservative, which, taken up by the sap, is carried to the 

cells, and being appropriated in its progress gets more di- 

luted and attenuated the further it travels. What this sub- 

stance may be, whether a secretion specially provided for 

the purpose, and poured out from the mouth of the larva, 

or possibly some excretary substance present in the frass, I 

am quite unable to say. At any rate the whole virtue of the 

operation seems. to be exercised whilst the larva is: still 

young, and, once accomplished, the life or death of the 

creature is of little or no consequence.» 

Detta förhållande, att, äfven om larverna dö på ett ti- 

digt utvecklingsstadium, den del af bladet, där de började 

anlägga sina minor, likväl bibehåller sin gröna färg, förklarar 

WOOD på så sätt, »that some substance is produced which, 

being absorbed by the vascular bundles among which the 

larva is burrowing, gets distributed to the parts of the leaf 

they supply, where it is taken up and appropiated by the 

cells. > 
Denna företeelse, att höstminorna i bladen bibehålla sin 

gröna färg, efter det att den öfriga delen af dem vissnat, 

kan man äfven iakttaga på Lizhocolletis-minorna, med den 

skillnad, att hos dessa den gröna, skarpt begränsade fläcken 

på bladet upptager alldeles samma område som minan, under 

det att hos MNepzticula-minan fläcken gradvis, nästan omärkligt 

öfvergaår i det öfriga bladets färg. 
WooD har iakttagit, att Nepricula-larven visserligen ej 
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äter af kärlsträngarne till samma nivå som parenchymet, 
men likväl biter i dem och på så sätt vinner tillträde till 
saftomloppet. Genom att på detta sätt antaga, att något 
ämne, som larven afsöndrar, är den verkliga orsaken till fe- 

nomenet och att den rent mekaniska retningen endast är 

bidragande orsak, finner W. en stor likhet med vissa gall- 

bildningars uppkomst, särskildt dem, som Cynipiderna alstra; 

ty dessa bildas genom retning af larvernas excretionsproduk- 

ter, ej genom något af moderdjuret vid äggläggningen af- 

söndradt sekret. 
Något senare försök att förklara detta fenomen har mig 

veterligt ej blifvit gjordt; den ofvannämnda hypotesen är 

tills dato ej vederlagd och det förekommer till och med, att 

det uppgifves som ett faktum, att kvarblifvandet af klorofyll 

i minorna beror på inverkan af ett sekret, som de unga lar- 

verna afsöndra. Så t. ex. skrifver LINNANIEMI (1913, b. s. 

24) i sitt nyligen utkomna arbete: »Zur Kenntnis der Blatt- 

minierer»; In diesem Zuzammenhang mag noch hervorgehoben 

werden, dass die Farbe des Blattes in der Umgebung der 

Mine bei manchen Nepticula-Arten durch die Wirkung eines 

Sekretes der jungen Raupe, die herbstlichen Umwandlungen 

nicht erleidet. Dies hatte ich Gelegenheit vorigen Herbst, 
Ende Oktober bei Ånäs an einem Saliv phylicifolia-Gebisch 

zu sehen. Die von einer Lepidopterenraupe minierten Blätter 

waren sonst schon ganz gelb, die Umgebung der Minen fiel 

jedoch durch ihre gräne Farbe sehr in's Auge.» 

Däremot ha från botanisk sida minorna en gång gjorts 

till föremål för en undersökning. Det: var 1909, då O. 
SCHNEIDER-ÖRELLI studerade Lyonetia cerckellas min- 

gångar i äppleblad samt deras inflytande på bladets funk- 

tioner. 

Det förefaller, som om entomologerna vid sina spekula- 
tioner öfver höstminornas gröna färg underlåtit att taga 

hänsyn till de fenomen, som försigga i bladen, när dessa 

på hösten gulna för att slutligen falla af. I ljuset af de se- 
nare årens undersökningar i denna fråga synes det mig, att 

man alldeles icke behöfver tillgripa den WooD'ska gift-hy- 
potesen, utan att företeelsen låter sig förklara på ett mycket 

enklare sätt. 
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Som bekant äro bladen växtens assimilationsorgan ; till 
dem ledes vatten med däri lösta salter från stammen genom 

bladskaftet och fördelas därefter genom ett fint förgrenadt 

system av kärlsträngar likformigt öfver bladets hela yta. 

Under inflytande af ljuset bildas i klorofyllet af luftens kol- 

syra, som tränger in genom klyföppningarne, samt vattnet 

s. k. kolhydrater, såsom starkelse och socker. 

När bladen på hösten gulna, undergå de vissa kemiska 

förändringar, som resultera uti en minskning af de värdefulla 

beståndsdelarne, såsom järn, magnesia, fosforsyra m. m. 

Denna minskning antager man på goda grunder äga rum 

genom en partiell utvandring genom bladskaftet. Man har 

experimentellt visat detta genom att på hösten göra ett snitt 

tvärsöfver midtnerven af ett ännu grönt blad; man fann då, 

att det nedanför snittet varande partiet af bladet inom kort 

gulnade, medan bladet i öfrigt höll sig grönt, tills det skrump- 

nade. Den del af bladet, som ej haft något organiskt aflopp 

för sönderdelningsprodukterna, vissnar således utan att gulna; 

och blad, som afplockas som gröna, skrumpna i allmänhet 
och vissna utan att gulna, under det att blad, som sitta 

kvar, förr eller senare antaga den gula färgen. Dylika före- 

teelser tala ju obestridligen för en kontinuerlig utvandring af 

vissa produkter ur bladen genom ledningsbanorna in i gre- 

narne. å 
Det är i belysningen af dessa företeelser, som minerar- 

larvernas verksamhet måste ses, och det är utan vidare klart, 

att kan man få en del af ett blad att på hösten behålla sin 
gröna färg genom att afskära nerven nedanför densamma, 

så verkar minerarnes ingripande på samma sätt, genom att 

de skära af ledningsbanor i de delar af bladet, där de mi- 

nera, och man behöfver ej med WOOD tillgripa hypotesen 

om särskilda »konserveringsvätskor», som larverna ha till sitt 

förfogande. 

Det är lätt att visa riktigheten af denna uppfattning 

genom undersökning af ett par höstminor, och ekens blad, 

som på senhösten ha talrika minor säväl af en WNepticula art, 

den ofvan nämnda MN. subbimaculella som af en Lithocolletis- 

art, lämnar oss ett ypperligt undersökningsmaterial. i 

Som nämndt hade WooD och TUTT observerat en olik- 
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het mellan Nepticula- och Lithocolletis-minorna: hos de senare 

var den gröna färgen skarpt begränsad och sammanföll med 

minrummets gränser, hos den förra var detta ej förhållandet. 

Det förefaller, som om det under sådana förhållanden borde 

Av b. 

Fig. 1. Ekblad med fullbordad mina af Lithocolletis sp.; a. från öfre, b. 

från undersidan; i midten ses den med exkrement klädda kokongen. 2/i. 

Förf. foto. 

Oak-leaf with blotch-mine of Lithocolletis sp. a. upper, b. lower side; in 
the mine all parenchyma is consumed; in the middle we notice the cocoon, 

clothed with the excrements. 

hafva legat nära till hands att sätta denna olikhet i samband 

med den minornas olika beskaffenhet, som är för handen, 

och på detta sätt komma till en riktig uppfattning af orsa- 
ken till fenomenet; ty om det vore fråga om en giftverkan 
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har man svårt att förstå, hvarför de olika minorna skulle 

förhålla sig olika. 

Lithocolletis-minan (fig. 1, a och b) är en s, k. blåsmina 
af regelbunden, oval form, som ofta är belägen midt emellan 
tvänne sidonerver, med sin längsaxel parailell med dessa. 

Minan anlägges från början som en fläck, hvilken vidgas till 

alla sidor, till dess den får en regelbunden, oval form; under 

den tid, som larven behöfver för att fullborda detta arbete, 

är den saftätare (jämför 1913 a, s; 24) och förtär ej mera af 

bladparenkymet än ett tunnt parti af svampparenkym tätt 

Fig. 2. Skematisk bild af ett tvärsnitt genom en Lithocolletis-mina, efter 

att taket höjts, men innan larven förtärt mera än ett lager af svamp- 

parenkymet; ep. öfre, ep, undre epidermis; p. palissadparenkym; k. kärl- 

strängar; m. minrum; s. svampparenkym. 2?28/,, 

Transversal section through part of a Lithocolletis-mine, at a period when 
the roof has been raised, but nothing yet devoured except a thin layer of 
spongeous parenchyma (s); ep. upper, ep, lower epidermis; p. palisade 

parenchyma; k. vascular bundles; m mine. 

under epidermis. Fig. 2 återgifver ett snitt! genom en dylik 

mina på det stadium, när taket blifvit höjdt, men larven ännu 

ej börjat att förtära resten af parenkymet; vi se, att hittills 

blott svampparenkymet (s) blifvit förtärt, under det att 

palissadparenkymet (p) samt kärlsträngarne (k) äro orörda. 

Under denna del af deras lif äro också larvens mundelar 

af en helt annan typ än senare; mandiblerna äro ombildade 

till tunna sågblad (jmf. 1913 a s. 27). 

1 Snitten genom de minerade bladen har Professor O. ROSENBERG 

vid Stockholms Högskola haft den stora vänligheten att förfärdiga åt mig, 

hvarför jag ber att här få betyga honom min stora tacksamhet: 
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När minrummet är färdigt, byter larven om hud, ändrar 

fullständigt gestalt och närmar sig nu den vanliga fjärillarv- 

typen, med cylindrisk kroppsform och munöppningen riktad 

snedt nedåt. Den börjar nu förtära resten af parenkymet i 

minrummet och går därvid så tillväga, att den börjar i 

omkretsen och där fläckvis afbetar parenkymet till öfver- 

huden. Härigenom minskas bladets motståndskraft mot böj- 
ning i dessa punkter och larven öfvergår därefter till att 

göra minan, hvars omkrets under denna tid ej ökas, högre 

i taket; detta tillgår på så sätt, att den minskar golfytan 
medels ett tvärveck på midten, som den medels silkestrådar 

åstadkommer; golfvet blir härigenom spändt som en trum- 

hinna och minans tak tvingas att höja sig kupolformigt. 

Emellertid förtäres parenkymet, som nämndt, blott fläckvis 

och står därför i stora delar af minrummet i förbindelse fort- 

farande med utanför liggande delar af bladet. 

Till följd af minans anläggningssätt sker därför under 

dess första stadium ingen åverkan på ledningsbanorna och 
under det andra stadiet förtäres parenkymet endast fläckvis, 

ej på sammanhängande områden. Det beror därför på, huru 

långt parenkymkonsumtionen i minan fortskridit, när bladen 

börja gulna, om minorna skola behålla sin gröna färg helt 

och hållet, delvis eller alls icke; det visar sig också, att i 

sena minor, hvilka, när bladen börja gulna, ej nått öfver det 

första 'stadiet, den gröna färgen försvinner likaväl som i den 

öfriga delen af bladet och i andra minor står den gröna fär- 

gens intensitet i direkt förhållande till den mängd parenkym 

som konsumerats. 
I de mest utpräglade fallen äro minorna emellertid bjärt 

gröna, äfven när den öfriga delen af bladet är alldeles brun. 

De engelska entomologernas uppgifter, att den gröna fläcken 

är skarpt afgränsad, håller emellertid ej streck, ty man fin- 

ner, att något klorofyll finnes kvar i de närmast angränsande 

delarne; och så borde det ju också vara, om den uppfatt- 

ningen är riktig, att det är förstöringen af saft-ledningarne, 

som bevarar den gröna färgen. 
Att verkningarne af denna förstörelse ej i detta fall bli 

större, beror säkerligen därpå, att minan ligger midt emellan 
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två sidonerver, således på ett område, där så att säga källorna 
till två saftledningssystem mötas. 

Helt annorlunda förhåller det sig med NVepticula-minorna, 

och deras inflytande på bladens affärgning är också vida 

större än hvad fallet är med ÅLithocolletis-minan. 

L 

Fig. 3- Skematisk bild af Nepticula subbimaculellas mina; ä, ägg; gm, gång- 

mina; bl, blåsmina; ex, exkrementer. 

Mine of Nepticula subbimaculella; ä, egg-shell; gm, gallery-mine; bl. blotch- 
mMIDe; ex, exCrements. 

Fig. 4. Tvärsnitt genom Nepticula subbimaculellas mina; beteckningar som 

i fig. 2; b, svampar. 

Transversal section through the mine of N. subbimaculella m, fungi. 

Äggen (ä) läggas på bladens öfversida, i regel nära midt- 

nerven, annars vid en sidonerv. Larven gör först under 

öfverhuden en ytterligt smal gång (gm), som följer en nerv, 
men börjar därefter att förfärdiga sig ett minrum, hvari 

redan från första början all) paren kymföntanesksa 

att, om man håller upp en sådan mina mot ljuset, synes en 
genomskinlig fläck (fig. 3). Fig. 4 visar ett snitt genom en 
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Nepticula-mina; vi se, att intet parenkym finnes kvar i 

minan; af bladet återstår endast öfre och undre epidermis 

(ep och epi); däremot är minan fylld med rundade sam- 

lingar af encelliga svampar (b) som trängt in genom den 

döda epidermis. 

Det är gifvet, att i en dylik mina redan på ett mycket 

tidigare stadium än i fråga om ÅLithocolletis-minan en mängd 
saftledningar skola fördärfvas, 

och härtill kommer, att Vep- 

Zicula-minan vanligen anlägges 

i vinkeln mellan inidtnerven och 

en sidonerv och = följaktligen 

äfven genom sitt läge vid 2y7- 
ningen af saftledningar i dessa 

nerver skall utöfva ett större in- 

flytande. 
Det visar sig också, att i 

detta fall en betydligt större del 

af bladytan bevarar sig grön, 

och, som man ju kunde vänta, 
ligger hufvudparten af den gröna 

delen utanför och ofvanför själfva 

minan (g fig. 5). 
Vi se sålunda, att det ej är 

nödvändigt att tillgripa den hit- 

tills gängse hypotesen, att lar- 

verna afsöndra nägon särskild 

konserveringsvätska, för att för- 

klara höstminornas gröna färg. 

Den ofvan gjorda undersökningen 

af tvänne olika mintyper visar I 

stället, att olikheterna i fråga 
om den gröna färgens läge i 

förhållande till minorna utan svå- 
righet låter sig förklaras genom 

Fig. 5. Skematisk bild af ett ek- 

blad med fyra N. subbimaculella- 

minor; m, mina; g, fläck som be- 

varat sin gröna färg. 

Sketch of an oak-leaf, with four 
mines of N. subbimaculella; m, 

mine; g, patch, retaining its green 

colour. 

minornas olika byggnad och deras däraf följade olika grad 

af förstöring av saftledningen under den tidpunkt, då de i 

bladen befintliga safterna begynna att utvandra. 
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Summary. 

It has been a great puzzle to many entomologists who 

have studied the life-history of the leaf-miners that in the 

autumn the parts of the leaf occupied by the mines retain 

their green colour for a long time after the rest of the leaf 

has turned yellow and died. 

WOOD (1894, Pp. 153) attempted to show that the phe- 

nomenon was caused by some preservative substance pro- 

duced by the larva and his theory has subsequently become 

generally accepted and even considered a proven fact. 

This theory does not, however, pay the slightest atten- 

tion to the physiological processes which take place in the 

leaves when in the autumn they turn yellow and finally drop 

off to the ground. During this time a part of the sap, con- 

taining iron, magnesium and phosphoric acid flows back to 

the trunk. If, however, by cutting the nervule of the leaf 

this process is prevented in the part of the leaf situated 

beyond the cut, this part of the leaf remains green because 

it cannot get rid of the substances above mentioned. 

In the light of these facts it seemed highly probable 

that in the same way the mines where caused to remain 

green simply because they interfered with the flowing back 

of the sap of the leaves, having injured or annihilated the 

vascular bundles in certain parts of the leaves. 

In order to put this hypothesis to a test two mines of 

a different type, both very common on oak-leaves in the 

autumn in the neighbourhood of Stockholm, were examined 

and sectioned. The result of this investigation was that the 

features displayed by the leaves as regards the position and 

size of the green patches were exactly those which, to judge 

from the anatomy of the mines, it was possible to calcu- 
late, based on the assumption that their action was simply 

to interfere to a smaller or greater extent with the passage 

of the sap in the leaves. 
The mine of Lithocolletis (fig. 1) is a blotch-mine of a 

regular oval shape; it is already from the beginning exca- 

vated as a blotch which becomes gradually wider until it 
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attains the size shown in fig. I. During the period of its 

life when the larva accomplishes this work it is a sap-feeder 
(comp. TRÄGÅRDH 1913, a) and does only consume the 
spongeous parenchyma, forming a thin layer closely above 

the lower epidermis (s, fig. 2). When the: widening of the 

area of the mine is finished the larva starts to increase the 

height of it by folding the floor once or twice, thus com- 

pelling the roof to rise, and subsequently it starts afresh 

devouring what is left of the parenchyma on the »walls» of 

the mine. 

It follows from the method employed by the larva that 

during the first period of its construction the vascular bund- 

les are not at all interfered with; as a matter of fact it de- 

pends entirely on whether the larva when the leaves begin 

to turn yellow has arrived so far with the mine that it has 
Starteditor eed on tne rest of the parenchyma above the 

spongeous parenchyma or not if the mine shall remain 

Steen: ot not: 

The mine of Nepticula snöbimaculella is constructed in 

a quite different way. The egg is laid on the upper side 

ommhenlcar rasta: me close tö a. netvuile; (åa, 2. 3); the 

larva at first makes a narrow gallery (gm, fig. 3) which 

follows a nervule and later widens to a large blotch (bl, fig. 

Sylvan en nt already, kom, teh veny tItSt all paren 

chyma is consumed. In fig. 4 a section through a com- 

pleted mine is delineated; we notice that there is in realty 

nothing left but the upper and lower epidermis; the rounded 

bodies (b) to be seen in the mine are clusters of fungi, ha- 
ving penetrated the dead epidermis. 

It is evident that this type of mine interferes with the 

vascular system at a much earlier period than the Liz/o- 

colletis-mine; moreover, it is almost invariably placed in the 
angle between to nervules, thus through its position at the 

mouth of the vascular system of a part of the leaf inter- 

fering more seriously with it than the other mine which ge- 

nerally is placed in the middle between two side nervules, 

thus at the sources of two vascular systems. 

And, as a matter of fact, the influence of the mine is, 

in this instance far greater than in the former case, the por- 
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tion of the leaf which is lying distally, outside the mine 

retaining its green colour (g. fig. 5), exactly as one would 

conclude from the assumption that the action of the mine 

were to cut off the vascular bundles, thus preventing the 

flowing back of the sap. 

In conclusion, the result ot this investigation is that there 

is no necessity to assume the existence of any preservative 

substance of the leaf-mining larvae in order to explain the 

remaining of the green colour in the mine, this phenomenon 

being brought about simply by the damage done to the 

vascular system, at a period when the sap is flowing back 
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Våra Clerider, deras lefnadssätt 

och larver. 

Af 

A. Kemner. 

Med 12 figurer. 

Fam. Cleride är en ganska liten, väl afgränsad familj, 

som i systemet har sin plats bland malacodermerna strax 

efter fam. Cantharide. Den skandinaviska faunan hyser ett 

halft dussin slakten med ett dussin arter, af hvilka dock en- 

dast 9 äro anträffade i Sverige. De mera allmänt utbredda 

och med säkerhet inhemska af dessa äro endast 3, nämligen 

Thanasimus formicarius 1., Opilo mollis L., Necrobia vio- 

lacea L., till hvilka jag emellertid härmed kan lägga en ny, 

visserligen här i landet icke förut observerad, men med all 

sannolikhet allmän och utbredd, nämligen Öpilo domesticus 

STURM, hvarom mera här nedan. Våra öfriga clerider äro 

antingen mera sällsynta och lokala såsom Zillus elongatus JDS 

och särskildt Thanasimus rufipes BRAHM. och Örthopleura 

sanguinicollis FABR. eller införda såsom Corynetes coeruleus 

DE GEER, hvilken nu dock är stationär i vårt land och Vec- 

robia ruficollis FABR. och rufipes DE GEER, hvilka endast 

tillfälligtvis anträffas. 

Se vi på våra cleriders utbredning för öfrigt, äro de till 

oss införda Corynetes- och Necrobia-arterna kosmopoliter, an- 

träffade i alla delar af världen, och samma är förhållandet 

med Necrobia violacea och Opilo mollis, denna senare med 

undantag för Australien och Polynesien. De öfriga äro, hvad 

arten beträffar, europeiska, släktena ha som hos de förra en 

vidsträckt utbredning. 

Entomol. Tidskr. Årg. FER de 13 
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Beträffande cleridernas, särskildt våra arters, lefnadssätt 

som imagines och larver, är ganska mycket redan skrifvet, om 

än mycket däraf utgöres af spridda notiser och enstaka om- 

nämnanden utan anknytning till hvad som förut skrifvits. Deras 

biologi är emellertid långt ifrån välkänd och de moderna 
handböckerna innehålla ännu missvisande uppgifter rörande 

äfven allmänna arter. Och dock erbjuda cleridernas lefnads- 

sätt och larver intresse ej blott ur teoretisk utan äfven 

praktisk synpunkt. RATZEBURG skref om Thanasimus for- 

micarius i sin forstentomologi 1837: »Er gehört mit zu 

den niätzlichsten Thieren des Forstes . . .> och efter de stu- 

dier jag ägnat de hittills försummade trägnagande anobierna 

kan jag med säkerhet påstå, att cleriderna, i detta fall Opilo 
domesticus och Corynetes coeruleus, äro viktiga som bundsför- 

vanter mot dessa svåråtkomliga skadedjur. 

1. Cleridernas lefnadssätt. 

Thanasimus (Clerus) formicarius L. är den mest kända 

af alla cleriderna och har gifvit familjen dess namn. Här i 

landet är den allmän långt upp i höga norden. Imago träf- 

fas någon gång på blommor, vanligen dock på timmer. Den 
ilar sökande omkring ej obetydligt påminnande om en myra 

( formicarius 1.) och när sig af rof. RATZEBURG och flera 

andra författare ha observerat densamma gripa och uppäta 

barkborrar. Enligt RATZEBURG håller han därvid bytet med 
de främre fötterna och riktar första bettet mot hjässan. Djurets 

hufvudsakliga uppgift på trädstammarna är emellertid ägg- 

läggningen och äggen läggas med all sannolikhet i barkbor- 

rarnas hål. Larverna (fig. I) träffas nämligen alltid i bark- 

borrarnas gångar och synas vara speciellt anpassade att föda 

sig af dessa larver. I början af juni månad detta år fann 
jag å Experimentalfältet talrika smålarver af detta slag under 

furubark i gångarna af Myelophilus piniperda. De befunno 

sig där tillsammans med talrika larver till Nydobius lentus 

GRAV. och åtskilliga smärre staphyliner, Plegadeus saucius 
ER., Rhyzophagus depressus LTL. och någon flugart. Längre 

fram vimlade stället af ljust röda larver och i augusti hade 

alla den för denna larv karakteristiska röda färgen. I bark- 
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borrarnas gångar, i hvilka de röra sig med stor behändighet, 

anställa de en förödande jakt på ynglet och vid talrik när- 

varo torde blott en ringa procent af värddjuret komma till 

utveckling. I aug.—sept. sker vanligen förpuppningen i en 

afgränsad och utvidgad larvgång och snart därefter fram- 

Fig. 1. Thanasimus formicarius-larver af olika storlekar. 

(Orig.) 

kommer imago. VWVanorna äro emellertid ingalunda bestämda. 

Många larver öfvervintra för att först på vårsidan fullborda 
sin utveckling. De om hösten utvecklade skalbaggarna öfver- 

vintra, vanligen i puppläget. 

I fråga om valet af rof eller värddjur är denna art inga- 

lunda nogräknad. Utom hos Myelophilus piniperda IL. har 

jag själf funnit arten hos JYomicus typographus IL., i detta 
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fall under granbark, och åtskilliga andra arter uppges som 

dess värddjur. Enligt RATZEBURG ha SAXESEN och HARTIG 
funnit densamma hos Prissodes-arter. Thanasimus-puppor fun- 
nos i deras pupplägen. Vid Experimentalfältet fann jag en 

Thanasimus-larv, som inträngt hos en KRhagium ingquisttor- 
puppa och halft ätit upp densamma. 

Hufvudsakligen angripas emellertid tomiciderna och i kam- 
pen mot dem, särskildt den här i landet mycket skadliga 

märgborren (Mvyelophilus piniperda 1.) torde Thanasimus for- 
mäicarius vara att räkna som en af de förnämsta bundsför- 

vanterna. 

Den därnäst mest kända och omtalade af våra clerider 

är Opäilo mollis. Den är emellertid ej så vanlig som efter 

fyndnotiserna vore att vänta. Saken är nämligen den, att vår 

s. k. Opilo mollis L. utgöres af tvenne för snart hundra år 
sen väl skilda arter, nämligen utom den verkliga O. mollis L. 

äfven O. domesticus STURM. Att så är förhållandet, kan ju 
synas egendomligt, då vår coleopterfauna sedan gammalt är 

väl bearbetad och ifråga om så stora arter sällan bjuder några 
nyheter. Förhållandet har emellertid undgått THOMSON, tro- 

ligen af ren tillfällighet, då arterna äro väl skilda. Att den 
fanns på hans tid, t. o. m. i hans narbettocnwojpmojleen 

senare inkommit, visar spritmaterial med arten å Lunds -En- 

tomologiska Museum märkt »Opzilo mollis L. Lund 1860. C. 

ROTH.» THOMSONS auktoritet har sedan med säkerhet för- 

dröjt artens upptäckande. 

Hvad dessa båda Opäi/lp-arter beträffar, så äro de som 
imago ganska lika hvarandra, om än vid eftersyn lätt skilda. 

Larverna och lefnadssättet öka skillnaden. 

Opilo mollis LT. träffas på timmer ungefär som Thana- 

sämus och THOMSON uppger detta som enda fyndort. Må- 

hända har han själf funnit arten så och ur denna fångst 

hämtat sina erfarenheter. Hans duplettsamling innehåller 

också endast denna art. Larven är gulhvit med 4 utbredda zin- 

noberröda fläckar på hvarje segment, och hufvud, thorax och ab- 

domens spets som vanligt bruna. PERRIS fann den i döda grenar 

af vinrankan, där den jagade Xylopertha sinuata, i torra tallskott 

angripna af Anobium molle och under bark tillsamman med 702. 

bidens o. laricis. MULSANT et REY funno den i bjälkar an- 
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gripna af Ånobium pertinar. Samma författares uppgift att 
den äfven är funnen hos ett par Prissodes-arter är emellertid 

beroende på misstag. RATZEBURG, som uppgifves som källa, 

nämner dessa under Clerus, Opilo behandlas ej. TASCHEN-' 

BERG (3) och senare REITTER citera emellertid bland sina spar- 

samma uppgifter just detta misstag. j 

Fig. 2. Opilo domesticus STturRmM. Larven till vänster är höljd 

af maskmjöl, som de äro, när de tagas ur gångarna. (Orig.) 

Opilo domesticus STURM träffas inomhus, och larven, 

som lefver af inomhusanobiernas larver, är tecknad med täta 

blåvioletta fläckar. 

Under de studier, jag i sommar bedrifvit i Kalmar 
slott öfver trämask, har jag haft utmärkt tillfälle att iakttaga 

denna Oprzlo-art, särskildt som larv. I enlighet med vår faunas 
resurser tog jag emellertid för gifvet, att det var Opzilo mollis, 
tills studiet af larven gaf mig uppslaget. 

Det yttre tecknet på trämaskens förekomst är ju utom 

de små runda hålen det därur kommande maskmjölet, som i 
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fråga om rumsangrepp faller från tak och väggar och på golf- 
vet utträngas i form af små högar ur hålen (fig. 3). 

Undersöker man nu emellertid orsaken till dessa mjöl- 

högar och söker det därvid verksamma djuret, finner man 

dock ej någon anobielarv utan en Ofpezfo-larv af arten dome- 
sticus STURM. Ett af de mest iögonfallande igenkännings- 

tecknen på trämaskens förekomst härrör således i själfva ver- 

ket ej från denna själf utan från en dess, som vi skola se, 

Fig. 3. Opilo-mjölhög på en golfplanka från Kalmar slott. 

Anobiehålen härröra från Anob. striatum. 

argaste vedersakare. Den öfver centimeterlånga, tätt borst- 

håriga larven är en vanlig företeelse i virke med anobier. 

Man finner den vanligen inne i anobiernas larvgångar men 

ofta öfverraskar man den utanför. Tidvis går den nämligen 

upp — troligen oftast nattetid — för att söka sig ner i nya 

gångsystem. En några millimeter bred slingrande gång teck- 

nad i damm och maskmjöl visar då dess väg till ett 

annat hål. Vindsgolfven i Kalmar slott äro tecknade med 

sådana gångar. I anobiegångarna anställer den en förödande 

jakt på »trämaskarna» och tomma anobielarvkranier visa dess 
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framfart. Egendomlig är så dess vana att likt mullvaden ut- 

stöta det lösgnagda materialet. Det utstötta utgör dels det 

verkliga anobiemjölet dels at den själf afgnagda träpartik- 

lar. Att larven. själf har förmåga att gräfva i trä och andra 
föremål, visar sig lätt, om man håller den i förvar. En kork 

utgör ett lätt genomträngdt hinder. Håller man larver i rör, 
slutna med kork, nöjer sig larven dock i de flesta fall med att i 

korken urgräfva en liten aflång kammare med en särdeles 
trång ingång. I denna placerar den sig så med hufvudet mot 
utgången. Vid hudombyte och sedermera vid förpuppning, 

hvilket senare stadium jag dock ej ännu lyckats erhålla, ehuru 

flera äro därtill färdiga, tilltäpper den mynningen med ett 

lock af något sekret, blandadt med träspån och mjöl. Då 
hufvudet som sagdt i detta stadium i de fall, jag observerat, 
varit vändt mot locket, som helt naturligt vid öfvergång till 
puppa, förmodar jag, att sekretet afgifves från munnen och 

mundelarna. Beträffande en annan form, Vecrobia ruficollis, 

som likaledes tillsluter sitt puppläge, förmodar PERRIS sek- 

retet afsöndras ur anus, hvilket här sannolikt ej är fallet. 

Tiden för utvecklingen är helt säkert olika. Larver af 

olika storlekar har jag träffat i såväl slutet som början af som- 

maren. Imago i copula har jag funnit i slutet af juli. Beträffande 
valet af värddjur, synes den särskildt hålla sig till anobierna, 

här i landet spec. Ån. striatum OLIV. Andra fall äro emeller- 

tid antecknade. Så har CHAPUIS och CANDEÉZE funnit den 

hos Gracilaria pygmea, och M. LETZNER har observerat den 

hos Xyletinus pectinatus. Hos anobier har jag träffat den 
såväl i gran och fur som i björk och al. 

Jämföra vi nu de båda Opzil!-arternas lefnadssätt, finna 
vi, att arten 22odls L. är funnen i fria naturen, under bark 

och i grenar, närande sig af hufvudsakligen barkinsekter. Opilo 

domesticus STURM är däremot ett inomhusdjur, som föder sig 

af de vedgnagande inomhusanobierna. 

Genom sin egenskap af fiende till de svåråtkomliga in- 
omhusanobierna har denna här i landet nyupptäckta Opz/lo-art 

praktiskt värde och ganska stort sådant och är värd all upp- 

märksamhet. Dess värde förringas emellertid i någon mån 

däraf, att dess verksamhet är ganska märkbar genom de upp- 

kastade mjölhögarna. I många fall utvidgar den också gång- 
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systemen och gör dem mera tillgängliga för röta, samtidigt 

som hållfastheten ytterligare undergräfves. Utan tvifvel är dock 
dess verksamhet öfvervägande nyttig. 

Den därnäst ifrågakommande cleriden blir Corypnetes coe- 

Zuleus DE GEER icke därför, att den därefter är den vanli- 

gaste, utan därför att den till sitt sitt lefnadssätt nära öfver- 

ensstämmer med den föregående. Det ifrågavarande lilla hel- 
blåa djuret är ej så vanligt här i landet. THOMSON uppger 
det från Göteborg som troligen infördt. GRILL hari sin Ca- 
talogus ökat utbredningen med åtskilliga landskap i mellersta 

Fig. 4. Corynetes coeruleus DE GEER, larv och puppa. 

(Orig.) 

Sverige. För närvarande torde den emellertid vara utbredd 

öfver hela södra och mellersta Sverige och för öfrigt, hvad fre- 

kvensen beträffar, vara i tilltagande. Imago träffas i blommor 

eller vanligen inom hus. Beträffande nu lefnadssättet, uppges 

den i moderna systematiska handböcker hålla sig till anima- 

liska ämnen som lim, hudar och ben, så hos REITTER, KUHNT 

m. fl. Härvid föreligger emellertid med all sannolikhet ett 
misstag, möjligen beroende på förväxling med den förvillande 
lika MNecrobia violacea L. Som PERRIS redan visat för den 

närstående arten Cor. ruficornzs, lefver den tillsammans med 
trägnagarna — anobierna — och föder sig af dem. Vår art 

coeruleus har jag också funnit på detta sätt och en längre tid födt 
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med anobielarver. I Kalmar slott fann jag larven (fig. 3) i 

en golfplanka jagande anobier likt en Ofpz/0o-larv och i prof 

på »trämask» från Östra Vram i Skåne fanns den äfven med. :' 
Larven är helt hvit och därigenom lätt skild från Opz/o-larven. 

Som denna rörde den sig behändigt i anobiegångarna och 

förvånande var dess förmåga att intränga i små hål. Som 
Opäzlo-larven var den äfven själf en skicklig trägnagare. I 

korken, som afstängde dess förvaringsrör, utträngde den ge- 

nast och när jag efter en tid undersökte densamma, hade den 

där undergått förvandling till puppa. Ien liten oval hålighet, 

klädd med ett glänsande, hvitt öfverdrag, låg den och pupp- 

stadiet varade omkring en månad. PERRIS fann Cor. rufi- 

cormis i ett gammalt getingbo, som var angripet af ÅÄnobium 

paniceum. Larverna förpuppade sig i små af dem själfva 

förfärdigade celler inuti beklädda med »un vernis blanchåtre». 

Corynetes coeruleus är således som ÖOfpzilo mollis en ano- 

biefiende och torde enbart vara nyttig. Genom sin storlek 

verkar han mindre märkbart än Opz/o och saknar således ett 

af dennas fel. Ännu är den emellertid här i landet allt för 

sällsynt för att i praktisk betydelse kunna jämföras med Ofpilo 

domesticus STURM. 

Den sista af våra allmännaste clerider är !Vecrobia vio- 

Zacea IL. och är den måhända vår vanligaste. Den biolo- 

giska litteraturen förmäler om detta djur litet eller intet, men 

en närstående art, /Vecrobia ruficollis, är. välkänd. HEEGER gaf 

redan 1848 en ingående skildring af detta djur och andra 

författare ha sedan behandlat samma. 

HEEGER fann djuret på ben och köttaffall. Imago öfver- 

vintrade och framkom på våren, då äggläggningen genast 

började. Larverna, som till en början födde sig på de mjukare 

fettpartierna, ömsade hud trenne gånger och öfvergingo så i 
puppa, ur hvilken efter 12—14 dagar imago framkom. 

GALLOIS fann djuret på ett benförråd talrikt tillsammans med 
larven till Lucilia Cesar. Han iakttog larven ett par år och 
fann, att de år Necrobian fanns talrikast, endast få flugor kom- 

mo till utveckling, och slöt däraf, att Necrobian åt upp och 

förstörde fluglarverna. Han uppmärksamgjorde PERRIS på 

saken, och denne ägnade djuret en undersökning. Han fann, 

att det mycket riktigt förtärde fluglarverna och dessutom, hvad 
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som var egendomligare, använde sig af deras pupphölster vid 

sin egen förpuppning. En mängd flugpuppor, som i ena än- 

dan voro tillslutna af ett hvitt ämne, befunnos innehålla full- 

vuxna larver, puppor eller nykläckta imagines af necrobian. 

Vanligtvis var det den främsta ändan, som tjänat roflarven 
till ingång, och knappast något tvifvel fanns då om, att det 
var ett tomt pupphölster som ockuperats. Vid närmare efter- 

syn fanns emellertid en del, som hade det hvita locket på 

sidan, under det att pupphölstret för öfrigt var oskadadt hvil- 

ket bevisar, att necrobialarverna äfven anfalla pupphölster 

med puppor. Beträffande locket, anser han det vara ett sek- 

ret, afsöndradt ur anus, som med mandiblernas och öfriga 

mundelars hjälp fästes i öppningen. Till sin natur anser han 

det vara analogt med det hvita öfverdrag, hvarmed cleriderna 
ofta öfverstryka väggarna i sin puppkammare. 

Senare (1906) behandlar O. TASCHENBERG (5) samma djur, 
märkvärdigt nog utan att känna eller omnämna PERRIS' iakt- 

tagelser, oaktadt han i samma uppsats citerar PERRIS angå- 

ende Corynetes ruficornis STURM. Hans meddelande lämnar 
intet utöfver PERRIS', utom möjligen det, att det här gäller 

en annan flugart nämligen Calliphora azurea FALL. 

K. LAMPERT (5) nämner, att djuret med larver funnits 
i kork. Larvgångarna voro utåt slutna med en vaxartad 

massa. Möjligen kan här föreligga ett fall, då larven sökt 

sig in i kork för att förpuppa sig, i likhet med hvad jag fun- 

nit hos ÖOpäilo domesticus och Corynetes. Författaren anser 

emellertid, att de där lefva af korken, hvilket jag starkt be- 

tviflar. 
Necrobia ruficollis är i Sverige iakttagen på ett par ställen, 

så å Zool. Museet i Lund. Dess förekomst är emellertid 
helt tillfällig. Larverna vet jag ej vara iakttagna häri landet. 

I Danmark har den likaledes funnits å Zoologisk Museum. 

Där observerades den af Konservator W. SCHLICH: 'Lar- 
verna lefde tillsammans med flug- och Dermestes-larver och 

PERRIS' iakttagelse bekräftades här. Vid förpuppningen oc- 

kuperade Necrobia-larven ett tomt flugpupphölster, som till- 

slöts med ett hvitt lock: Utom dessa .hölster visade den sig 

emellertid här äfven kunna använda annat och en mängd 

Necrobia-larver undergingo sin förvandling i Dermestes-larv- 
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skinn. Dessa tillslötos med ett hvitt sekret, alldeles som flug- 
pupphölstren. Arten visar således anpassningsförmåga för 
olika förhållanden. Omöjligt är ej heller, att den äfven kan 

reda sig utan pupphölje. HEEGER, som beskrifver puppan, 

nämner ej något därom. 

Vår svenska art, Necrobia wviolacea L., är, som sagdt, 

ej behandlad i den biologiska litteraturen. Dess lefnads- 
sätt är emellertid ganska öfverensstämmande med den före- 

gåendes. Jag har ofta funnit imagines mycket tidigt om 

våren, i mars och april, och imagines synas sålunda öfver- 

vintra. Larven (fig. 5) har jag träffat tvenne gånger i Malmö. 

Den första i aug. I910, då jag 
fanneett par stycken på ett 

kadaver tillsammans med flug- 

larver och diverse as-insekter. 

Jag hemförde dem och fick 

den ena utvecklad. Den un- 

dergick förvandlingen i en li- 

ten hålighet, som den urhol- 
kade och sammanlimmade i 

den bomullspropp, som tillslöt 

förvaringsröret. Andra gången 

fann jag den på -köttaffall, 
omkr. I dussin st. tillsammans 

med särskildt Ooszta colon-lar- 

ver. Den synes således i öfver- 

ensstämmelse med vuficollis 

lefva på ben, köttaffall och 

kadaver med all sannolikhet SES: 
sörof- och undergår SN föl Necrobia violacea L. Larver. (Orig.) 

vandling i en liten hylsa, som den själf förfärdigar eller möj- 

ligen — som v7uficollis — fimner i form af ett flugpupp- 

hölster, ett larvskinn eller dylikt. 

Ytterligare en clerid af släktet /Vecrobza är funnen inom vårt 

område, nämligen /Vecrobia rufipes DE GEER. Den har tillfälligt- 

vis träffats af C. ROTH å Zoologiska Museet i Lund. Dess 

uppehållsort är vanligen skinn och animaliska rester, så troligen 

äfven. här. Å Zoologisk Museum i Köpenhamn har den 

också träffats, dit införd med skinn. 
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Utom dessa mera kända och omtalade clerider hyser vår 

fauna några mera sällsynta. Bland dessa räknar jag främst 

Tillus elongatus E. Den har träffats i de flesta landskapen 

i mellersta och södra Sverige, hör emellertid till de mindre 

vanliga. THOMSON uppger dess tillhåll vara gamla pilar. 

PERRIS fann den hos Piilinus pectinicormis, Pagonocherus 

dentatus och Anobium striatum, hos de tvenne senare djuren 

i grenar af murgröna. Konservator SCHLICH i Köpenhamn 

har funnit den som larv och puppa i en fornad bokstubbe. 

Fyndtiden var i detta fall i maj månad. Den tycks således 
till lefnadssättet närmast öfverensstämma med Opäilo mollis L. 

Våra nu ej nämnda clerider äro Clerus rufipes BRAHM, 

som träffats på ungefär samma sätt som Clerus formicartius 

L. och Ortkopleura sanguinicollis FABR., som funnits på ek. 
Som mycket sällsynta äro de emellertid ännu till sin biologi 

okända. | 

Sammanfatta vi nu och jämföra det om våra clerider be- 
kanta, finna vi, att i de flesta fall såväl imagines som larver 

lefva af rof. Thanasimus formicarius lefver af tomicider un- 

der barken af barrträd. Ofpilo mollis och Tillus elongatus 

angripa anobier, smärre longicorner och tomicider såväl i 

barr som löfträd. ÖOfpilo domesticus och Corynetes coeruleus 

lefva inomhus af vedgnagande anobier. Släktet Necrobia 
slutligen lefver på as och animaliska reste, och larverna föda 

sig åtminstone delvis af fluglarver. 
Samtliga äro således mer eller mindre rofdjur och detta 

är karakteristiskt för hela familjen. De släkten, hvilkas biologi 
man känner, visa alla samma drag, om än värddjuren växla. 

SI. Clerus (Trichodes) är egendomligt genom sin anpass- 

ning som parasit på hymenopterer. Hos murarbin och ibland 
hos vanliga honungsbin finnas larver af detta släkte närande 

sig af larver och puppor. En annan, Clerus ammnios F., är 

funnen hos gräshoppor, på deras äggsamlingar i jorden. Så 

funno dem LICHTENSTEIN och GRAÉELLS (Bull.: Soc. Ent. d. 

France 1884 p. XCVII) och senare har MAVET (1) gjort 

samma iakttagelse. 
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2. Cleridernas larver. 

Beträffande cleridernas larver är som om deras biologi 

mycket skrifvet. Det mesta håller emellertid långt ifrån det 
mått af noggrannhet, som man kan fordra af en beskrifning, 
och ofta tillgodoses ej ens den praktiska synpunkt, som kan 

läggas därpå, nämligen framhäfvandet af några igenkännings- 

tecken från närstående larver. Den allmänna bild af cleri- 

dernas larver, som man kan få ur litteraturen, är också skäli- 

gen otydlig och ofta felaktig. Ett exempel därpå äro de få 

2 

aren SS 

Fig. 6. Thanasimus formicarius L. Kraniet ofvanifrån (83 X) 

1, labrum; f, frontale; e, epicraniehalfdelarna. 

ord, hvarmed SCHENKLING (4) i Genera Insectorum behand- 
lar cleridernas larver. Han säger (pag 2): »Von den bekann- 
ten europäischen Arten sind die Larven rosenrot gefärbt und 

mit einzelnen langen Haaren besetzt.> Beträffande de här 

behandlade arterna, som samtliga äro europeiska, passar detta 
endast in på Opzilo mollis, som genom sina fläckar verkar 

röd, och äldre Thanasimus formicarius-larver. 

Som jag disponerar öfver alla vår faunas till larverna 

kända släkten och arter, lämnar jag här en öfversikt af deras 
allmänna byggnad jämte ett schema för deras särskiljande. 
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Cleridernas larver äro särdeles enhetligt byggda, om än 
åtminstone släktkaraktärer ingalunda äro svåra att uppleta. 
De äro alla af långsträckt form, nästan jämnbreda. Att som 

HEEGER framställa larven till Necrobia ruficollis starkt bakåt 
utvidgad, nästan päronformig, beror på observation af en 

möjligen i förpuppning stadd larv. 

Kraniet (fig. 6 och 7) är smalare än kroppen, hos alla 
af ungefär samma byggnad som hos vidstående, hvilket 

hänför sig till sl. Zhanasimus. Till sin konsistens är det starkt 

Fig, 7. Thanasimus formicarius L. Kraniet underifrån (85 X). 

g, gula; Ip, stipes palporum labialium; m, mentum; st, stipes; 

sm, submentum; c, cardo, 

kitiniseradt. Epicraniehalfdelarna (e) beröra hvarandra obetyd- 

ligt på öfversidan, mötas på undersidan i ett bredt gularparti(g). 

Någon hals finnes ej afsatt. Ögonen, som erbjuda goda 

släktkaraktärer, äro hos Thanasimus och Opzlo 5, placerade 

3i en "främre: sned: rad och 2 i en: baktex Hos YziUrsvelont 

gatus äro de 3 i en snedrad, förmodligen motsvarande första 

raden hos de förra::- De äro för öfrigt mindre än hos; före; 

gående och svåra att se. PERRIS har hos denna art endast 

sett ett vid hvar sida. SI Corpnetes och Necrobia ha 2 vid 

hvar sida, däraf det främre störst. 
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På öfversidan (fig. 6) äro epicraniehalfdelarna förträngda 
af det stora trekantiga frontale (f), hvars framkant, clypeus, 

är rak utan tänder och framtill fortsatt afettlabrum (Il), som 

strax framför clypeus är hinnartadt, längre fram kitiniseradt 

och åt sidorna utvidgadt med tvenne rundade flikar. På undersi- 

dan är craniet utskuret till !/4 eller !/& af sin längd och mundelar- 

na äro så godt som rakt framåtriktade. Antennerna äro 4-ledade. 

Att åtskilliga författare uppge andra tal, beror på ledernas 

retraktilitet. I sprit fixerade Z7/hanasimus-larver visa sällan 

mera än ett par af dem. Tredje antennleden bär på utsidan 

en liten supplementärled. Mandiblerna äro kraftiga, krökta, på 

insidan med en tand. Maxiller och labium bilda tillsammans ett 

större parti framom cranieundersidans utskärning. Dess bakersta 

parti visar trenne kitiniserade partier, nämligen vid sidorna 
maxillernas cardopartier (c) och mellan dem submentum (sm). 
Framom detta parti finnas maxillernas stipesdelar, hvardera 

med en kitiniserad plåt (st) och mellan dem ett mentum (m). 
Maxillernas tuggflik är en enda, okitiniserad, utan led fogad till 

stipes. Deras palper äro 3-ledade, fästa på ett ledliknande 

palpbärarstycke. Labiums stipesparti (lp) är framtill utvid- 

gadt med en obetydlig tunga och 2-ledade palper. 

Bröstets 3 segment äro till form och storlek ungefär lika, 

prothorax ofta dock smalare. På ryggsidan är denna för- 

sedd med en halfmånformig kitinplatta. Meso- och meta- 

thorax ha hvardera 2 mindre kitiniserade plattor därbakom; 

hos de färgade larverna framträda dessa dock knappast. 
Sterniterna hos äldre larver visa kitiniseringar längs midt- 

linjen. Benen äro korta, ungefär lika långa, och bestå af 

höft, lår med lårring, tibia och en klo. 

Abdomen består af 8 ungefär likartade segment och ett 

afrundadt 9:de, som afslutar kroppen. På dorsalsidan bär 

detta en kitiniserad skifva, som löper ut i tvenne abdominal- 

hakar af olika form hos de olika släktena. Hos Thanasimus 

(fig. 8) stå de hvarandra rätt nära, äro nästan parallella, jämnt 

utåt spetsade. Hos Zzllus (fig. 9) äro de af ungefär samma 

form, men längre skilda åt och vid basen på utsidan försedda 

med en snedt bakåtriktad, trubbig sidotagg. Hos NVecrobia 
(fig. 10) äro de likaledes rätt långt skilda åt, något diverge- 

rande, vid midten på utsidan med en trubbig sidoknöl, som 

bär tvenne långa borst. 
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Hos Opilo dome- 

sticus (fig. 11) äro de 
vid basen närmade 

hvarandra, utåt di- 

vergerande, i spet- 
sen afstötta och af- 

slutade med en inåt 
--uppåt riktadtagg. 
Opilo mollis har 
denna tagg mera på 
öfversidan och mera 

Hig 28! uppåtriktad, så att 

Thanasimus formicarius L. Abdominalkrokarna. abdominalkrokar- 

na, såväl sedda upp- 

ifrån som från sidan, verka afrundade. Hos Corpnetes (fig. 12) 
slutligen äro de utåt tjockare, ispetsen afrundade med en liten 

trubbig knagg på öfversidan. 
På undre sidan af 9:de segmentet sitter analsegmentet 

eller analkonen, som vid lokomotionen samverkar med abdo- 

minalkrokarna till bakkroppsspetsens fixering. När den trän- 

ges ut, fixeras krokarnas spets mot taket i den gång eller 

i — Sn 

Fig. 9. Fig. 10. Necrobia violacea IL. 

Tillus elongatus L. Abdominalkrokarna. Abdominalkrokarna. 

hålighet larven befinner sig i; när den drages in, släppa de 

sitt tag och följa med vid förflyttningen framåt. Analseg- 

mentets utrustning består hos 7/anasimus, som jag undersökt 

med afseende härå, dels af själfva anus, som är utskjutbar, 

dels af 4 st. papiller på dess fram- eller undersida. Hos 
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yngre individ äro dessa oväpnade, hos ett äldre sådant har 

jag funnit hvardera försedd med en kraftig kitinisering, som 

utan tvifvel ytterligare höjer deras lokomotoriska värde. 
Till färgen äro larverna ganska olika. Hufvudet, protho- 

rax, fläckarna på meso- och metathorax och analplattan äro hos 
samtliga af brun färg. Örfriga delar af meso- och metathorax 

samt abdominalsegmenten äro däremot växlande. Hos 7'/a- 
nasimus och Corynetes äro de enfärgade, i fullvuxet stadium 
hos Thanasimus just röda, hos Corpnetes rent hvita. Yngre 

stadier af Thanasimus äro äfven hvita. Opilo mollis-larven är 

Fig. 11. Opilo domesticus STURM. Abdominalkrokarna. 

gulhvit med 4 rödaktiga fläckar på hvarje segment. Larverna 

till Zillus elongatus, Opilo domesticus och si. Necrobia äro 
till skillnad från dessa ganska starkt färgade. Hos Tzillus 

äro meso- och metathorax jämte abdominalsegmenten på rygg- 

sidan tecknade med hvardera tvenne breda sidostreck i en 

brunröd till blå färgton. Mellan strecken finnas likaledes på 
hvarje segment baktill 2 fyrkantiga fläckar och framom dem 
tvenne bågformiga schatteringar längs midtellinjen. Buksidan 

är hos yngre individer helt hvit, hos äldre försedd med 4 fläc- 

kar i bakkanten af hvarje segment. Öpilo domesticus- och 

Necrobza-larverna äro tätt fläckade med en blåröd färg, som 

Entomol. Tidskr. Arg. 34. H 2—34 (1913). 14 S 
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hos Opzfo-larverna dock lämnar baksidan af abdomen hvit, un- 

der det att den hos Vecrobza-larverna äfven täcker denna. 

Hos bägge finnas 4 skarpt röda punkter i en tvärrad på 

ryggsidan af de flesta segmenten. På spritkonserveradt mate- 

rial försvinna de emellertid snart, ett förhållande som äfven 

utmärker de fläckar, som ÖOfilo mollis-larven företer på 
samma ställe. 

s Hårigheten hos larverna 

| j är som färgen mycket växlan- 
de. Zillus-larven har kropps- 

segmenten nästan nakna, un- 

der det att hufvudet och sista 

segmentet bär en del kortare 

borst. Öfriga larver ha krop- 

pen tätare eller glesare klädd 
af medellånga borst, under det 

tt Opäilo-larverna äro tätt 

klädda med borst, som äro 

längre än kroppens halfva 

bredd. 

Cleridernas puppor er- 

bjuda föga af intresse. De äro alla rörliga, ljusa mjuka och 

återspegla tydligt imagos form. Thanasimus formicarius 

puppa är som larven ljust röd. Corynetes” är hvit, Necrobias 

ljusgul, som äldre med violetta teckningar på ryggen. Abdo- 

men afslutas vanligen med ett par puppcerci, eller abdominal- 

krokar, som hos TZ7hanasimus 1 spetsen äro kitiniserade. 

Fig. 12. Corynetes coeruleus, DE GEER. 

Abdominalkrokarna. 

Schematisk öfversikt af larverna till våra svenska 

clerider. 

Ar Larven utom hufvud, thorax och abdominalplattan enfär- 

gad, ljusröd eller hvitaktig. 

air Abdominalkrokarna sedda från sidan hakformigt uppåt- 

böjda, jämnt utåt spetsade utan utskott (fig. 8), ögonen 
5 på hvardera sidan i 2 snedrader med 3 i den första 

och 2 i den andra. Färgen som fullvuxen röd, som 

yngre hvitaktig. Thanasimus formicarius L. 
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a2 Abdominalkrokarna sedda från sidan utåt jämntjocka 

eller utvidgade, i spetsen afstötta. 

bi Abdominalkrokarna i spetsen afrundade, på öfver- 

sidan med en obetydlig knagg (fig. 12). Färgen 
hvit. Ögonen 2 vid hvar sida, ett större främre 

och ett mindre därbakom. ; 

Corynetes coeruleus DE GEER. 

ba Abdominalkrokarna i spetsen något rundade, uppåt 

—inåt afslutade med en utlöpande spets. Ögonen 

5 på hvar sida i 2 tvärrader med 3 i den första 

och 2 i den andra. Färgen gulhvit eller gråhvit (de 

röda fläckarna äro utplånade). Opilo mollis I. 

Ao Larven fläckad af brunröda—violetta fläckar eller gul- 

hvit med fyra röda fläckar på hvarje segment. 

a1 Abdominalkrokarna bredt skilda åt, i spetsen uppåt- 

böjda med en snedt uppstående tapp vid basen 

(fig. 9). Ögonen 3 i en snedrad. Kroppen gleshårig, 

nästan naken med 2 längsgående brunröda sidostreck 

på hvarje abdominalsegment. Tillus elongatus IL. 

a2 Abdominalkrokarna utan sidoutskott vid basen. Krop- 

pen mer eller mindre hårig. 

bi Abdominalkrokarna vid basen närmade hvarandra, 

utåt divergerande, i spetsen afstötta eller rundade 

med en inåt—uppåt riktad spets. Alla kroppsdelar 

långt och tätt håriga. ; SKO pio 

er Dorsalsidan tatt ffMlackad aft blavioletta tackar, 

hvarje segment med 4 röda punkter i en tvärrad. 

Buksidan gulhvit. Abdominalkrokarna sedda 

från sidan snedt afstötta; uppifrån = fig. 11. 
Opilo domesticus STURM. 

c2 Abdomen helt gulhvit med 4 utbredda röda 

fläckar på hvarje segment. Abdominalkrokarna 

mera rundade. Opilo mollis I. 

ba Abdominalkrokarna vid basen bredt skilda åt (längre 

än krokarnas egen längd), utåt spetsade, vid midt- 
ten med ett utskott bärande tvenne längre borst 

(EA AO) SI. Necrobia. 
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Entomologiska anteckningar. 

Af 

O. Lundblad. 

Genom efterföljande meddelande har jag hufvudsakligen 

velat lämna ett litet bidrag till vår kunskap om det redan 

förut i entomologiskt afseende så väl studerade Öland. Också 
göra dessa spridda anteckningar ej heller anspråk på att inne- 

hålla något egentligen nytt, utan de afse blott att rädda från 
glömska några delvis sällsynta eller intressanta fynd, som jåg 

tillfälligtvis gjorde sommaren 1910, då jag under cirka fjorton 

dagars tid bereste ön som turist i sällskap med ett par vänner. 

Det var hufvudsakligen gaddsteklar, som då blefvo föremål 

för en och annan observation. 

Samtidigt har jag här begagnat tillfället att anföra en 
del iakttagelser öfver några få gotländska och upländska 
insekter. 

I och omkring Borgholms slottsruin träffades ej sällsynt 

det lilla biet Colletes daviesana SM., ofta svärmande omkring 

högt uppe på de oåtkomliga murarna bland växter, som hade 
fått fäste mellan stenarna. I förra årgången af Entomol. 
Tidskr. anföres just denna art af lektor ADLERZ från Ryd i 
närheten af Glömminge på Öland. 

Vid Borgholm fanns äfven FEucera longicornis I., hvilken 

af samme författare särskildt anmärkes som förgäfves efter- 

sökt på Öland. Den !7/& fann jag en hanne sittande på en 
blomma vid ruinen, och ett par dagar efteråt ertappades 

ytterligare en sådan flygande inuti själfva slottet, där ju en 
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rik vegetation råder. På något annat ställe på ön observe- 
rades den ej, och honor blef jag ingenstädes i tillfälle att se. 

Under en fotvandring från Stora Rör norrut till Borgholm 

observerades bl. a. de små sphegiderna ZYachysphex pectinipes 

L. och Diodontus minutus FABR. springa på sanden. Vidare 

. syntes Pemphredon lugens DAHLB. och rugzfer DAHLB. täm- 

ligen talrikt och i båda könen. Gorytes campestris L. var ej 

sällsynt på umbellater utefter vägkanten, stundom i sällskap 
med Hymenalia rufipes FABR. och Cteniopus flavus SCOP. 

En Harpactes lunatus DAHLB. hittades äfven. Af-crabroniner 

syntes Zhyreopus peltarius SCHREB., scutellatus SCHEVEN. och 

Ectemmnius guttatus V. D. LIND. Ett exemplar af den lilla 
Dolichurus corniculus SPIN. fångades bland buskar nere vid 

hafsstranden, där den förmodligen var på jakt efter kacker- 

lackor bland det täta löfverket. 
I Halltorps hage erhöllos några Stenocorus sycophanta 

SCHRANK. och Dorcus parallelipipedus 1., som sutto på ekarnas 

stammar. 
Vid Stora Rör svärmade i mängd den bekanta öländska 

pingborren KR/uzotrogus ochraceus KNOCH., och bland blom- 
morna på en närbelägen äng flögo flera exemplar af Mega- 

chile analis NYL. 

Vid en exkursion till Böda vid Ölands norra udde fick 

jag, som jag hoppades; tillfälle att se något litet af sand- 
faunan, ehuru det ej blef mycket på grund af den regniga 

väderleken och det korta besöket. I oerhörda mängder före- 

kom den lilla stekeln Pompilus plumbeus FABR. på hafsstranden 

i brynet af en tallskog. Vanlig var äfven P. rufipes FABR. 

Af Miscophus concolor DAHLB. hittades ett par exemplar, och 

af Mutilla rufipes FABR., denna för sandmarken så karakte- 
ristiska art, syntes en hanne krypande på marken. 

Megachaile circumcincta KIRB. och anralis NYL. flögo öfver 

en i grannskapet belägen klöfvervall, den förra i ganska stort 

antal. Ett exemplar af den sällsynta ÖOsmza mitis NYL. an- 

träffades också. Vid Böda förekom äfven i massa Stenobothrus 

morio FABR. 

På en sandig järnvägsbank ej långt från Ismantorp i 
närheten af Långlöt på Öland förvånades jag öfver den oer- 
hörda mängd af Dascillus cervinus L., som krälade där. Längs 
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banan myllrade på en kort sträcka hundratal individ spring- 

ande och flygande om hvarandra. 

oo På Öland förekom äfven Hedychridium ardens COoQUu., 

som, så vidt jag vet, förut ej finnes antecknad hvarken från 

detta landskap eller från Upland, där jag äfvenledes funnit 

den (vid Upsala). Ny för Upland är äfven H. 70osezunm ROSSI, 

af hvilken jag för åtskilliga år sedan tog ett exemplar i Up- 
salatrakten. 

I detta sammanhang kan på tal om steklar förtjäna på- 

pekas att Bembex rostrata. L. ännu finnes kvar vid Upsala, 

där den tillsamman med PDasypoda plumipes PANZ. och andra 

jordboende arter bygger i sandåsens sluttning mot akademiska 

sjukhuset. Kolonien synes ingalunda vara stor, och det är 

all fara värdt att arten inom en icke långt aflägsen framtid 
skall vara utrotad från denna lokal, såframt den ej väljer en 
ny. Det är ett jämförelsevis litet område, som den här före- 

kommer på, och egendomligt är att den ej för längesedan 

blifvit utrotad på en plats, som ligger så nära staden som 

denna och som är så pass orolig och trafikerad. 

Till sist kanske ett par biologiska observationer kunna 

vara värda ett kort omnämnande. Den första gäller boet af 

gräfbiet Halictoides dentiventris NYL., en art, som allmänt 

förekommer bl. a. i Vassunda socken i Upland, där jag varit 

i tillfälle att samla exemplar. I midten af juli 1910 fann jag 
där ett bo af denna art, beläget i marken i ett nästan gräs- 

fritt skogsbryn mot söder. Den jord, som framgräfts af honan, 

hade hopats i en liten vulkanartad kägla, två centimeter hög 

och omkring fyra centimeter i diameter. Till detta bo funnos 

två olika ingångar, hvilka sammanlöpte till en enda ett par 

centimeter under jordytan. Vid min ankomst till boet såg 

jag biet, lastadt med frömjöl, komma flygande och krypa in 

genom ett hål, beläget vid käglans bas och efter en stund 
åter komma upp för att rekognoscera, visande endast anten- 

nerna och en liten del af hufvudet, i ett annat hål, som var 

beläget högst upp på käglans topp, där det mynnade ut i 

form af en liten kraterlik öppning. I jorden anträffades en 
med stor skicklighet svarfvad alldeles klotrund frömjölsboll, 

på hvilken stekeln fäst ett aflångt, något bågböjdt ägg. Till- 
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samman med bollen lågo ytterligare två mindre, troligen blott 
halffärdiga frömjölskulor. 

Som en egendomlighet kan nämnas att i samma lilla 

kägla fann jag äfven en Crossocerus-art, som tydligtvis hade 

bo där omedelbart i biets grannskap. Den kom framkrypande 

ur ett hål i sanden, men genom oförsiktighet af mig myllades 
hålet igen, hvarför jag ej vidare kunde följa gångens förlopp. 

Så mycket kunde jag dock säkert se, att sphegidens gång 
icke på något sätt stod i kommunikation med biets. 

Märkvärdigt är ju att Halictoides-boet hade två ingångar, 
hvilket ej synes vara regel. Man skulle möjligen i detta fall 

kunna söka orsaken till denna anomali i Crossocerus-honans 

närvaro på så sätt, att hon orsakat oro i lägret vid boets 

utgräfning. Möjligt är ju äfven att den ena af biets gångar 

rent af gräfts af sphegiden, som när den stött på biet blifvit 

bortdrifven af detta och på så sätt tvingats att gräfva sig en 

ny gång i närheten. 
Den andra iakttagelsen gäller bisläktet Prosopzis, hvilket 

på samma lokal förekommer i sex arter, hvaraf särskildt 

annulara ”THOMS. och communis NYL. äro allmänna. I början 
af juli 1910 fann jag på ett syrénblad två exemplar i kopu- 
lation. De infångades och undersöktes vid hemkomsten. Det 

befanns då, egendomligt nog, att exemplaren ej tillhörde en 

och samma art. Hannen var nämligen en anrnulata och honan 

en communis. : 
Bland fynd gjorda på Gotland 1905 kan anföras ett 

exemplar af den sällsynta hemipteren Podops tinunctus FABR., 

tagen vid Visby. Pyrrhocoris apterus IL. förekom ganska 

allmänt på en lokal norr om staden. Af Psammophila affinis 

KIRB. sågs ett exemplar. I Botaniska trädgården träffades 
synnerligen allmänt den vackra Cteniopus flavus SCOP. sittande 

på pionblommor. Vid Etelhem erhöllos Mordella fasciata 

FABR. och Rhagonycha fulva SCOP. 



Några anteckningar om fjärilfynd i Pajala, 
Norrbottens län. 

Al 

Ernst Orstadius. 

Förut helt obekant med insektvärldens mysterier började 

jag, efter att hafva sedan 1898 varit bosatt i Pajala by, 67 
Srön20 min. N-CBr., ar. 1906 mtressera mig för studiet af 

fjärilarne. Nämnda år och de därpå följande gjorde jag 
de första blygsamma försöken att skaffa mig en samling af 

traktens /!epidoptera. Tyvärr blefvo dessa mina förehafvanden 

afbrutna redan med juni månads ingång 1909, då jag afflyt- 
tade till Stockholm, och ofta har jag efteråt fått ångra, att 

jag ej några år tidigare under min Pajalavistelse slog mig på 
fjärilsamlandet och därmed förenade iakttagelser af fjärilarnes 

biologi. Jag hade då hunnit få en någorlunda fullständig 
samling af denna nordliga, utan tvifvel i lepidopterologiskt 

hänseende intressanta trakts fjärilar. Trakten i fråga har mig 

veterligen ej förut utgjort föremål för någon entomologs 

forskningar, med undantag af att en och annan vetenskaps- 

man många decennier förut gjort hastiga resor genom om- 

rådet och då upptecknat hvad han kunnat från kärran eller 
båten iakttaga. Ett flerårigt samlande af en därvid van per- 
son, som varit bosatt på platsen och som sålunda haft till- 
fälle göra sina iakttagelser och fynd vid alla årstiderna, skulle 

ju varit af ganska stort värde för kännedomen om vissa ar- 

ters geografiska utbredning och förvandling. Nu däremot 

kan jag endast lämna en förteckning af en del af traktens 
arter, en förteckning, som säkerligen hade blifvit ofantligt 
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rikare, om jag vid tiden för samlandet haft den samlarevana 

och den artkännedom, jag sedermera förvärfvat. 

Oaktadt det nordliga läget har Pajala socken ej den 
minsta fjällnatur. Området, som likaledes är fattigt på större 

sjöar, utgöres mest af skogar och myrar med någon by här 

och där. Hufvudorten inom socknen utgöres af Pajala kyrko- 

by, som ligger ungefär 72 km. norr om polcirkeln och där de 

allra flesta af mina fynd äro gjorda. 

Ehuru fjärilfaunan i denna nordliga trakt naturligtvis ej 

närmelsevis var så artrik som i sydligare delar af vårt land, 

syntes individrikedomen i dess ställe vara så mycket större. 

Detta gäller ju mest mätarne, hvaraf flera arter förekommo 

i stora massor, utan att — med undantag af Larentia dilu- 

zara BKH. — någon härjning af deras larver mig veterligen 

ägde rum. Sålunda sågos t. ex. Lygris populata L. och Lar. 

subhastata NOLCK. jämte dzelutata sommaren 1907 i ofantlig 

mängd flyga upp från vid landsvägsdikena växande buskar 

och örter, då man kom körande, och jämväl Lar. albulata 

SCHIFF. uppträdde ett år i stor mängd. Men äfven bland 
dagfjärilar och nattflyn voro de vanligaste arterna ytterst in- 

dividrika, t. ex. Pieris napi L., Maniola lappona ESP. och 

Plusia macrogamma EV. Bland småfjärilarne lade man ge- 

nast märke till de massor af Crambus-arter och Pierophoridae, 

som om aftnarne vimlade i gräset vid ens fötter. 

Vid uppräknandet af arterna har jag ej medtagit sådana, 

som ej blifvit säkert bestämda; och hafva bestämningarne, 

i de fall, då jag varit det minsta osäker i fråga om namn 
sättningen, välvilligt blifvit verkställda af Professorerna CHR. 

AURIVILLIUS och S. LAMPA, Föreståndaren för Centralanstal- 

tens entomologiska afdelning A. TULLGREN, Lektorn E. WAHL- 
GREN och Regementsläkaren L. TRAFVENFELT. 

Pieridz2. 

Pieris napi L. Ytterst allmän i juni, sommargenerationen 

napee. ESP. mindre allmän. . Två 29 af v. bryonie O., 
tagna våren 1908 och 2/6 09, och en J af v. napee !'”/s 08 
hafva å undersidan grundfärgen å bakvingarne och å fram- 
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vingarnes fram- och utkanter höggul. V. öryonie var allmän 
bland vårgenerationen. 

Colias paleno I. flög tämligen allmänt å och invid myr- 

markerna i förra hälften af juli. Af denna art fångade jag 
flere SS och en SL, som alla företedde de för v. lapponica 

STGR af AURIVILLIUS i »Nordens Fjärilar» anförda känne- 
tecken. Bakvingarnes undersida är ä 9-exemplaret till grund- 
färgen grågul, men så starkt pudrad, att vingarne synas grå- 
gröna. A det enda J-exemplar, som jag har i behåll, är 

motsvarande grundfärg mera citrongul. Det svarta bandet i 
framvingarnes utkant på ofvansidan af exemplaret är märk- 

bart smalare än å 2 SS (af hufvudformen), tagna i Växjö, 
och sträcker sig å bakvingarne knappt till midten af fält 2, 
under det att detsamma å nämnda Växjöexemplar når fram 
till eller går in på fält I b. Vingbredden å de båda Pajala- 

Exemplarem än. ar di 43, och <a Lr4IL mm. Å den i Pajala 
tagna J äro vingarne mera långsträckta än a Växjöexem- 
plaren. 

Nymphalidee. 

Vanessa antiopa L. Denna art har af mig icke obser- 

verats inom Pajalaområdet under de elfva år, jag var där 
bosatt, men vid en resa, som jag i slutet af augusti 1896 

eller 1897 gjorde från Haparanda till-Pajala, iakttog jag en 

mängd exemplar, solande sig å landsvägen. Vid framkom- 

sten till Pajala beskref jag den för mig ovanliga företeelsen 

för jägmästaren A. MONTELL, som förr varit fjärilsamlare 

och som nu antog, att det varit »sorgkappan». Då han där- 
efter visade mig afbildningen af azntiopa i »Nordens Fjärilar», 

såg jag genast, att hans antagande var riktigt. 

Vanessa urtice L. Endast ett exemplar, en. J, tagen i 

Pajala kyrkoby i maj 1907. Detta exemplar är ej mindre än 
hufvudformen, mäter 46 mm. mellan vingspetsarne och har 

största vingbredd 51 mm., har ej de svarta teckningarne större, 

däremot är fläcken i fält I b. mindre än å ett lika stort exem- 

plar, taget i Växjö. Sistnämnda fläck begränsas icke skarpt 
af ribban 2, och mellersta framkantsfläcken begränsas ej hel- 
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ler skarpt af ribban 4, och mellan nämnda fläckar finnes en 

högst obetydlig skuggning, förorsakad dels af något mörkare 

grundfärg, dels ock af några få svarta fjäll. Denna skugg- 

ning har jag visserligen ej iakttagit på något af de exemplar, 

som jag tagit i Stockholm eller här i Växjö, men den synes 

mig alltför obetydlig, för att exemplaret i fråga skall kunna 

räknas till v. polaris STGR. 

Förutom det af mig tagna observerade jag endast två 

andra individ, hvadan arten måste betraktas såsom inom om- 

rådet sällsynt, säkerligen beroende på att larvens näringsväxt 

är mycket sällsynt i trakten. 
Argynnis aphuirape HB. v. osszanus HBST. Allmän inom 

området i juni. 

Å. selene SCHIFF. Ett exemplar, taget i juli 1907, torde 
tillhöra v. hela STGR på grund af vingarnes stora svarta teck- 
ningar på ofvansidan, mindre storlek (framvingens längd 18 

mm.) och bakvingarnes blekare färg å undersidan. De svarta 

ögonpunkterna å alla vingarnes undersida äro mycket stora, 

störst i fälten 2, 3 och 5, där de äro aflanga, med en langd 
af anda till memot 1,; mm. och en bpreddaftmataremmi 

Arten ej vidare allmän. 
ÅA. euphrosyne L. v. fingal HBST. Allmän inom området 

i juni och förra hälften af juli. 

ÅA. pales SCHIFF. v. lapponica STGR. Allmän i juli. 

Å. pales SCHIFF: v. arsilache ESP. Allmän i juli. 

Å. freija THNBG. Sällsynt. Ett exemplar taget ””/s Oy: 
A. aglaja EL. Allmän inom hela området i juli. I min 

samling finnas från Pajala 2 Js och 1! 2; hvilka ejiuörnagot 
afseende afvika från individ, tagna i Stockholm och Växjö. 

SS hafva en vingbredd af 54 och 51 mm., 2 59. 
Maniola embla THENBG. Allmän i juni. En £8 kan hän- 

föras till v. 2nzcolor SPULER, då den ej har andra fläckar än 

dubbelfläcken i fälten 4 och 5 å framvingarnes bägge sidor, 

en knappt märkbar ögonfläck i fält 3 å samma vingars ofvan- 

sida samt en liten skarp hvit fläck strax utanför diskfältet i 

fält 4 å bakvingarnes undersida. Yttre delen af bakvingarnes 

undersida knappt ljusare än den inre. Vingarne i öfrigt en- 

tonigt svartbruna. 
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M. lappona ESP. Mycket allmän i juni inom hela om- 

rådet, särskildt på torrare platser. 
Oeners jutta HB. Mindre allmän. Jag har I J och I 

Q, af hvilka den förre måste betecknas såsom ab. balderi HB. 

Den har å framvingarnes ofvansida endast två tydliga, med 

svart utfällda ögonfläckar, nämligen i fälten 2 och 5. Fläck- 

arne 1 fälten 3 och 4 synas blott såsom små, högst otydliga 
rödgula skiftningar. Å bakvingarnes ofvansida en svart, af 

nästan omärklig ljus ring omgifven fläck i fält 2 samt otyd- 
liga rödgula fläckar i fälten 3, 4 och 5. Å vingarnes under- 

sida svarta fläckar med hvit pupill, motsvarande ögonfläckarne 

a ofvansidan. Bakvingarnes midtband mycket mörkare än 

dess breda ljusa begränsning utåt och inåt. 

Coenonympha tiphon ROTT. Hufvudformen ej anträffad 

i Pajala. Samtliga exemplar därifrån, som jag har i min 

samling, kunna, enligt lektor E. WAHLGREN, som godhets- 

fullt granskat dem, föras till v. Zszs THNBG, ehuru de variera 

mycket. Till denna var. räknar WAHLGREN äfven den myc- 

ket mörka form, som jag den !?/; 07 anträffade å en myr 
vid namn Karvulavuoma i närheten af Pajala kyrkoby. Om 

denna form har AURIVILLIUS anmärkt, att den knappt är 

skilld från den sibiriska varieteten vilurensis MEN., men att 

döma af STAUDINGERS och RUHLS beskrifningar å sistnämnda 
var., torde de af mig tagna exemplaren, hvaraf ett blifvit d. 

3/9 07 öfversändt till Riksmuseum, knappast kunna hänföras 
till densamma. De ljusare formerna voro mycket allmänna 

i hela området från slutet af juni till midten af augusti. 

Lycenide,. 

Callophrys rubi L. Sällsynt. Ett exemplar den 9/7; 07. 

Chrysophanus amphidamas ESP. Ej sällsynt. 3 exemplar 
i min samling synas alla tillhöra ab. obscura RÖHL, enär de 

helt och hållet sakna blåviolett glans. 1 3 har ej större 
vingbredd än 22 mm. Enligt »Nordens Fjärilar» är ving- 

bredden 24—26 mm. 

Lycena optilete KN. Mycket allmän öfverallt. Pajala- 

exemplaren skilja sig i intet afseende från sydligare af mig 
tagna exemplar. 
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Hesperiidee. 

Hesperia centauree RBR. Ej sällsynt i slutet af juni och 

början af juli. 

Notodontidee. 

Cerura furcula EL. V. borealis BKH: Ej sällsynt. Den 

29/8 07 tog jag å en vid kronohäktet i Pajala by växande 
asp en larv, som genast började spinna i glasburken, dit han 

lades, och den !?/2 08 framkom en 2, sedan glasburken en 

månad stått ute i vinterkylan och cirka 14 dagar i varmrum. 

Den 2/5 08 togs en öfvervintrad kokong å en gärdesgård ute 
i en skogstrakt. Den lämnade fjäril den !?/3 09 efter ännu 
en öfvervintring. En annan kokong togs i januari 1909 å 

trädgårdsstaketet vid apoteksgården 1 Pajala by, men puppan 

kläcktes icke, utan torkade. 

Lasiocampidee. 

Trichiura crategi L. v. arie HB. En larv, krypande å 

landsvägen, togs den ?!/; 07, puppan lämnade fjäril den '"/2 
08 efter en kortare förvaring i kallrum. 

Eriogaster lanestris L. Larvbon voro ej sällsynta i mindre 

björkar i slylända trakter, men de funnos af mig endast vin- 

tertiden, hvarför någon artbestämning ej kunde äga rum. Ett 

bo nedsändes till Entomologiska Anstalten i Stockholm. 

Lasiocampa quercus L. Denna art var ganska allmän i 

slutet af juni och förra hälften af juli. Den ””/&€ 07 tog jag 
en J efter 2 '/2 timmes postande å landsvägen, där den med 
tämligen långa mellanrum flög fram och tillbaka. Detta exem- 
plar öfverensstämmer helt och hållet med en i Växjö tagen 

J och hör till v. callune PALM, som enligt SPULER är den 

i Skottland och Sverige uppträdande formen, hvars $J är 
tecknad med en tydlig gul fläck vid framvingens rot. Denna 

fläck är enligt »Nordens Fjärilar» kännetecknande för hufvud- 

formen. 
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Arten torde förut i Sverige ej vara anträffad norr om 

polcirkeln. 

Noctuide. 

Acronyeta megacephala F. En SJ tagen i Pajala by den 

!/7 07. Äfven denna art torde förut i vårt land ej vara känd 
från så nordlig fyndort. 

Agrotis speciosa HB v. arctica ZETT. Af denna vackra och 

sällsynta fjäril tog jag den ?"/1+ 08 en larv under barken af 

en gammal björkstubbe. Den förpuppades den 7/s, och fjä- 
riln, en kraftig SJ, framkom den ?!/5 08. Framvingarnes grund- 
färg gråbrun, alla teckningar skarpt svarta eller hvita, och 
vingarne därigenom af ett brokigt utseende. Puppans anal- 

spets ytterst försedd med 2 krökta taggar och på hvardera 

sidan något längre in I kortare dylik samt dessutom närmare 

basen, något uppåt ryggen likaledes på hvardera sidan I 

mycket liten, krökt tagg. Analspetsen har således 6 krökta 

taggar, hvilket ej stämmer med SANDBERGS uppgift i Ent. 

Tidskr. 1883, sid. 24, att puppan af denna art liksom af 

Å. hyperborea ZETT. har 4 taggar å analspetsen. För så- 

vidt puppan af den sistnämnda arten endast har 4 krökta 

taggar, föreligger således här en tydlig skillnad mellan de 
bägge arternas puppor. 

ÅA. hyperborea ZETT. Tämligen allmän i slutet af juli 

soc askthar eng och en ?, tagna i Pajala by den sz, 

hvilka bägge synas typiska. 
ÅA. rubi VIEW. och dess var. florida SCHMIDT. Af huf- 

vudformen har jag en SJ, tagen den ""/7 08, och af var. en 
Böltansad, den —-/7 08 och 2 sig den dn Och MATtem som 
1908 var ganska allmän i Pajala by, är förut nordligast känd 

från Ångermanland. 
ÅA. primule ESP. v. conflua TR. En J den ??/7:08. 

kelkWlöcenita Limi äg och IQ jul 19061 Pajala by: Den 

torde ej förut vara i Sverige iakttagen så långt norrut. 

Chareas graminis L. Ej sällsynt 1907 i augusti. ” Jag 
hörde omtalas härjning af larverna i början af 1890-talet. 

Mamestra glauca HB. En i juli 1907 tagen 9 torde, 
oaktadt sin storlek — 35 mm. vingbredd — höra till v. lappo 

DUP. Framvingarnes grundfärg är entonigt mörkt gråbrun, 
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ljusare i yttre mellanfältet och kantfältet, med ljusa fläckar 

och tydlig teckning. 

JM. nana HUFN. (dentina ESP.). En afflugen J togs den 
2816 07. 

Celena haworthi CURT. 2 dd den B/&a och tt/8 08 

torde höra till den svartbruna ab. eruptfa GERM. Typformen 

är enl. SPULER gulaktigt brun. 

Hyppa rectilinea ESP. Af denna art tog jag den "”/14 08 
två larver, krypande å skarsnön i förmiddagssolen ute å en 

myr. De började två dagar därefter spinna tunna silkesko- 

konger, som utvändigt bekläddes med den i buren befintliga 

björnmossan. Den ena puppan kläcktes den ”/s och den 
andra den !?/5. Dessutom fångades en 9 den ?/1707. 

Hydrilla palustris HB. 1 J tagen i Pajala by den " & 
o8, 32 mm. vingbredd. Detta individ har framvingarne glän- 

Sr grågula, mycket ljusa, med högst otydlig teckning; af 

tvärlinjerna är endast den yttre någorlunda tydlig; en mörk 

skuggning tvärs öfver yttre mellanfältet, hvilken är tydligast 

vid framkanten; en mörk punkt å njurfläckens plats; bak- 

vingarne hvita. Exemplaret hör således till ZETTERSTEDTS 

form Zransfuga. "Se WAHLGREN: Ent. Tidskr. 1912, sid. 91. 
Tenmocampa gothica L. Tämligen allmän i slutet af maj 

och början af juni. Jag. har i behåll 6 exemplar, hvaraf 3, 

nämligen I J och 2 29 tillhöra hufvudformen, och 1 SJ och 
I 29 ab. gothicina HB. 1 9 är en öfvergångsform till gothi- 
céxa. De6 exemplarens vingbredd är 31, 3250 32/58: 5Sroch 

34 mm. Storleken finnes i »Nordens Fjärilar» angifven till 

33 —37 mm. (Jag har i Växjö tagit I exemplar med 30 och 

ett med ailenast 26 mm. vingbredd.) 
ÖOvrthosia iris; ZETT. sy. scrasis i HS Omen dp etagen 

den !5/g 07 och nedsänd till Prof. AURIVILLIUS för bestäm- 
ning, yttrade denne, att det var ett ovanligt mörkt och vac- 

kert exemplar. Några flere individ ej af mig iakttagna. 

Calocampa solidaginis HB. En J tagen den !7/g 08 sy- 
nes öfverensstämma med exemplar, tagna här i Växjö såväl 

af mig som af lektorn J. A. Z. BRUNDIN härstädes. Om 
artens nordliga förekomst i Sverige finnes i » Nordens Fjärilar» 

anmärkt, att den blifvit funnen »i södra Lappland och i 

Norrbotten». : 
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Anarta cordigera THNBG. Tämligen allmän i juni 1907, 

då den anträffades solande sig å landsvägarne. Jag har 3 
exemplar från Pajala, hvilka alla skilja sig från ett vid Växjö 
taget exemplar däruti, att å Pajalaexemplaren bakvingarnes 

svarta utkant är märkbart smalare än å Växjöexemplaren, 
hvarjämte den gula fläcken å framvingarnes undersida är be- 

tydligt större. Å Pajalaexemplaren sträcker sig denna fläck 

från ribban 8 till nära midten af fält I b, där den är skarpt 
begränsad, under det fläcken å Växjöexemplaret sträcker sig 

endast mellan ribban 6 + 7 och 2. Detta är möjligen en köns- 

skillnad, då alla exemplaren från Pajala äro 29, och det från 

Växjö är en J. 1908 iakttog jag endast ett exemplar. 
Å. melaleuca THNBG. Allmän i början af juli 1908 på 

torrare mark. Arten ej iakttagen 1907. 

ÅA. funebris HB. Äfven denna art var allmän 1908 till- 
sammans med elaleuca. Bägge arterna flögo endast i sol- 

skenet midt på dagen och med sådan hastighet, att man 

knappast kunde med ögonen följa dem i luften, men då de 

ej förflyttade sig längre än ett par meter, lade man märke 

till deras nedslag och kunde ganska lätt fånga dem genom 

att med försiktighet smyga sig på dem och med största hastig- 

het kasta håfven öfver dem. Af /funebris har jag 2 SS i 
behåll, tagna den !4/; 08. Jag tog den äfven året förut. 

Plusia macrogamma EV. Denna enligt »Nordens Fjärilar» 

mycket sällsynta fjäril var säkerligen åren 1907 och 1908 det 

allmännaste nattflyet åtminstone i Pajala by. Arten flög i 

juli månad strax före solnedgången och till mörkrets inbrott 

mycket talrikt öfverallt i byn, och endast ett par gånger iakt- 

tog jag den på dagen i solskenet. Jag var vid denna tid ej 

så säker i bestämning af fjärilarne och trodde, att arten var 

den enligt »Nordens Fjärilar» öfverallt allmänna gamma IL., 

så att den ej så särdeles intresserade mig. Det var först se- 
dan jag i oktober 1908 sändt ett exemplar till professor 

LAMPA, som jag af honom fick reda på, hvilken sällsynthet 
om kvällarne i juli svärmat kring min bostad i stort antal. 

P. gamma IL. iakttog jag däremot aldrig. 

P. interrogationis L. Tämligen allmän i Pajala by i juli 

1906 och 1908, men egendomligt nog ej iakttagen 1907. Mina 

exemplar äro 3 SS, däraf 2 höra till hufvudformen och 1 till 

Entomol. Tidskr. Årg. BARER (IG) 15 
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ab. fMammifera HNE. Denna art, som äfven den hufvudsak- 

ligen flög i kvällsmörkret, iakttog jag dock oftare än macro- 

gamma fMygande i solljuset midt på dagen, då den besökte 
blommorna i min trädgård. Pajalaexemplaren synas icke af- 

vika från dem, som jag tagit här i Växjö. 
P. diasema B. Jag anträffade denna vackra och sällsynta 

art endast en gång, nämligen den "?/7 06, då jag vid Torneälfvens 
strand i Pajala by tog en 92. Den har en vingbredd af 37 

mm., hvilket är 3 mm. mera än maximimåttet i »Nordens 

Fjärilar». 
P. hochenwarthz HOCHENW. Endast ett individ anträf- 

fadt, nämligen I 92, som togs den !!/; 08 å samma lokal 

som diasema. 

Cymatophoridee. 

Polyploca cinerea GOEZE. Allmän i maj och början af 

juni. Af mina 3 exemplar står ett v. finnmarchica SCHÖYEN 
nära, då det har framvingarne, med undantag af framkanten 

från roten till yttre tvärlinjen, öfverdragna af svartgrått, så 

att ringfläcken är otydlig; dock äro de dubbla tvärlinjerna 

tydliga, ehuru :ej så som hos de öfriga exemplaren. Alla 3 

exemplaren äro betydligt mörkare än ett här i Växjö taget 

exemplar. i 

Brephidee. 

Brephos parthenias 'L. Rätt allmän i maj 1908 och 1909. 

Jag lyckades dock fånga blott ett exemplar, en SJ, som helt 

och hållet öfverensstämmer med här tagna individ. 

Geometrideze. 

Åcidalia fumata STPH. Allmän i juli. 

ÅAnaitis paludara THNBG. Af denna art, som ej syntes 

vara allmän, tog jag den !9/g 08 en 2, tillhörande hufvud- 
formen, och den !?/g o7-1 J samt den '?/g 08 1 9; de bägge 
sistnämnda hörande till v. zznbutata HB (= v. sororiata TR). 
SPULERS beskrifning af sistnämnda form öfverensstämmer ej 

fn —hRnHnbnnjiaaan85nanLBsnstSLSsSsabaSatSESTTLtftfTTTTT TT: HL sing $ 
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med beskrifningen i »Nordens Fjärilar», i det den förre an- 

gifver framvingarne såsom starkt rödbrunt tecknade, under 

det att enligt »Nordens Fjärilar» »den roströda anstrykningen 

utanför diskfältet saknas eller är otydlig». Å mina exemplar, 

som äro mycket mörkare och hafva tvärlinjerna mycket otydligare 

än hufvudformen, är den roströda teckningen kraftigt utveck- 

lad. Ofvannämnda 9 af hufvudformen har största vingbred- 
den 20,; mm. (mellan vingspetsarne 19 mm.), de två andra 

exemplaren mäta: J 22,5 (21,5) och 9 22,5 (19,5) mm., alla 

exemplaren således mindre än minimum i » Nordens Fjärilar» 
23 mm. 

Malacodea regelaria TNGSTR. Rätt allmän invid Pajala 

by i maj 1907, 1908 och 1909. Alla af mig tagna exemplar 

äro ss. Fjärilen flög endast omkring en timme vid solned- 

gången i gles, med björkbuskar blandad yngre granskog å 
fastare, invid någon myr belägen mark. Då de hälst flögo 
omkring granarne och endast hvilade å dessa, är det sanno- 

likt, att 29, som väl ej kunna flyga, krypa på dessa träds 

stammar eller grenar och där lägga sina ägg. Fjäriln torde 

troligen i öfre Norrbottens skogstrakter ej vara särdeles säll- 

synt, men på grund af sin flygtid så sällan iakttagen, då 
högst få entomologer haft tillfälle vistas i dessa nordliga, 

under fjärilns flygtid oftast med snö täckta skogstrakter. Den 

är på grund af sin sakta, fladdrande flykt ytterst lätt att 

fånga, äfven om, såsom fallet ibland var i Pajala, den djupa 

snön något hindrar ens rörelser. Minimimåttet å vingbredden 

synes i »Nordens Fjärilar» vara angifvet för högt, åtminstone 

att döma af mina exemplar, ty 23 stycken i min samling hafva 

en vingbredd af i medeltal 28, mm. med max. 31 och min. 

25,5 mm. Minimimåttet i » Nordens Fjärilar» är 31 mm. Fram- 

vingens längd, som hos SPULER finnes angifven till 17 mm., 

är å mina exemplar i medeltal cirka 15 mm. 

Lygris populata LIL. Mycket allmän i senare hälften af 
juli och augusti. 

Larentia truncata HEN. Tämligen allmän i slutet af 
juli och i augusti. Ett exemplar, hörande till ab. schneideri 
SANDBERG, taget af mig i Pajala by den ?/; 07, öfversändes 
samma år till Riksmuseum. Denna form var åtminstone då 
ny för Sverige. 
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L. immanata HW. En 3 Pajala by den !3/g 08 har af 
WAHLGREN ehuru ej med full säkerhet förts till denna form, 

som af SPULER och STAUDINGER upptages såsom egen art, 
men af AURIVILLIUS anses såsom en fruncata-form. 

L. serraria Z. Anträffades af mig endast i juli 1908 i 

barrskogen (hufvudsakligen tall) innanför midten af Pajala by 
Mäkimikko), där SS ett par veckor flögo ganska allmänt. 

3 IS af mig tillvaratagna, någon Y ej anträffad. 
L. munirara HB. Allmän i juli och början af augusti. 

ES NlaGmetane. AA TuPKdEn ur Oj 

LE: incaursata HB. 13 SI och I PL från Pajalatbyfsgent 
1908: hafva: en ,vingbredd. af resp. 24, 25,-2655 ochtostmm. 

WAHLGREN uppger i Ent. Tidskr. 1912, sid. 95, att norr- 

ländska exemplar ha en vingbredd af 27—30 mm. 

Honexemplaret, som blott mäter 22 mm. och har midt- 

fältets utsprång i fälten 3 och 6 betydligt skarpare än han- 

exemplaren och samma fält i framkanten proportionsvis sma- 

lare, bör väl hänföras till v. 2onticolaria H. S., om olikheterna 

ej äro en könsskillnad. 

L. suffumata HB. Tämligen allmän i juni 1907 och 
1908. Ett ovanligt mörkt exemplar öfversändt till Riksmu- 

seum den ??/9 07. 
L., ferrugata CE. 5 ids tagna i. junisoch juliNigoytoch 

1908 hafva af AURIVILLIUS och LAMPA bestämts till v. co7- 

culata HUFN., hvilken af SPULER ej omnämnda form enligt 

STAUDINGERS katalog synes liktydig med zunidentaria HW. 

Denna sistnämnda, som af AURIVILLIUS och SPULER uppta- 

gits såsom egen art, synas andra författare hafva uppfört en- 

dast såsom var. af ferrugata. 

L. unidentaria HW. En den +"/; 08 tagen Q har af 
prof. LAMPA förts till denna art, som förut nordligast är an- 

gifven från Upland. 
L. dilutata BK. (= nebulata TUNBG). Såväl typformen 

som ab. obscurata STGR och ab. schneideri LPA jämte mellan- 
former voro allmänna i Pajalatrakten höstarne 1906, 1907 och 

1908. Artens larver härjade nämnda år björkskogen inom 

den närbelägna Korpilombolo socken, delvis så svårt, att trä- 

den dogo. 
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L. cesiata LANG. Allmän i juli 1908. 1 9 tagen den 
23/7 08 tillhör ab. annosata ZETT. 

L. soczata BKH. Allmän i juli 1908. 
L. hastata L.-v. subhastata NOLCK. Mycket allmän i 

juni och juli 1907 och 1908. 

LE: alchemillata LT. 2 ex. tagna den ??/& 07 och ett den 
23/7 08. Ett ex. har en vingbredd af 22 mm. 

L. adequara BKA. Tämligen allmän i juli 1907 och 1908. 
L. albulata SCHIFF. Ytterst allmän i juni 1907, mindre 

allmän i augusti 1908. 

L. sordidata F. Såväl hufvudformen som ab. fuscoun- 

data DON. allm. i juli och augusti 1908. 
L. autumnalis STRÖM med v. Ziterata DON. Allmän i 

juni och juli 1907 och 1908. 

Tephroclystia abrietaria GOEZE. Allmän i juni 1907 och 

1908. I 9 mäter 21 mm, men jag har dock fört den till 

denna art och ej till zogara HB., då palperna äro lika kraftigt 

utvecklade som å andra exemplar, af hvilka ett ej har större 

vingbredd än 15,, mm. Maximum aå vingbredden hos abieta- 
ria är enligt AURIVILLIUS 18 mm. 

Yfseastgara "HB. I 9 tagen i Pajala by den ”/e6 o8: 
Arten förut nordligast känd i Upland. 

T. helveticaria B. Ej sällsynt i juni och juli 1908. 

Wällsätyrata HB. IIS tagen den ”/6e 08. 
T. hyperboreata STGR. Allmän i juni 1907 och 1908. 

TR sobrinata "FB. En J tagen den ""/sg 08. - Arten är 
förut nordligast känd i Luleå. 

Epirrhanthis diversata SCHIFF (= pulverata THNBG). 
Allmän i senare hälften af maj och början af juni. Endast 

ss af mig anträffade. De tagna ex. öfverensstämma med 

ett af mig taget Växjöexemplar, dock är framvingarnes midt- 

band å Pajalaexemplaren mörkare och dess hvita begränsning 
vid framkanten kraftigare utvecklad, hvarjämte Pajalaexem- 

plaren äro något mindre. 

Åbraxas marginata IL. ab. nigrofasciata SCHÖYEN. 2 SS 
i Pajala by den ?4/& och den ”/; 08. Hufvudformen ej an- 

träffad. 

Selenia bilunaria ESP. Tämligen allmän i juni. Endast 

SS af mig anträffade, synas ej i någon väsentlig mån skilja 
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sig från sydligare exemplar. Pajalaexemplaren äro dock 
mindre än 4 i Växjö tagna individ. 

Biston pomonarius HB. Ej sällsynt i maj och början af 

juni. Endast SS anträffade. De äro betydligt större än som 

i »Nordens Fjärilar» finnes angifvet och afbildningen hos 
SPULER utvisar. Jag har 2 ex. i behåll, mätande det ena 
35,5; och det andra 36,; mm. spännvidd. Å den ; naturlig 

storlek framställda afbildningen hos SPULER hafva framving- 

arne en längd af 14 mm., under det att Pajalaexemplarens 

vingar äro ungefär 16 och 17 mm. Maximum å vingbredden 

är i »Nordens Fjärilar» 31 mm. Andra exemplar, som jag 

tagit, men som jag ej har i behåll, hafva varit af samma 

storlek. 

B. häirrarius CL. Allmän invid Pajala by i maj och bör- 

jan af juni. Ett exemplar taget redan den ?/4. Denna lik- 
som föregående art anträffade jag alltid flygande strax före 

och omedelbart efter solnedgången i närheten af myrmarker, 

där trädvegetationen bestod af lågväxta björkar och små 

granar. Endast JS anträffade. A ett exemplar sammanflyta 

framvingarnes skugglinje och yttre tvärlinje från bakkanten 

till diskfältets bakhörn, där de åtskiljas, så att de vid fram- 

kanten äro långt aflägsnade från hvarandra. Fjärilns utse- 

ende öfverensstämmer ej alls med figuren hos SPULER. Så 
sakna t. ex. vingarne den starka gulaktiga färg, som finnes 

å figuren, vingarne hafva hvitgrå grundfärg med skarp, svart 

teckning. Pajalaexemplaren synas öfverensstämma med af 
civilingeniören E. AHLGREN 1 Växjö tagna, mig förevisade 

ex. från Lessebo. Dock äro Pajalaexemplaren mindre och 

något mörkare. 
Mig veterligen är arten förut i Sverige ej iakttagen nord- 

ligare än i Hälsingland. 

Gnophos sordaria THNBG. Arten, som var allmän i Pa- 

jala -by i juni 1907; återfann jag ej året därpå. De tagna 
individen afvika ej från ett af mig härstädes taget exemplar. 

Fidonia carbonaria CL. 1 individ taget i juni 1907. 

Phasiane clathrata L. 1 9, fångad i Kengis den 7/1 08, 
har vingarnes grundfärg hvit, utan gul inblandning. 
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Arctiidee. 

Phragmatobia fuliginosa L. v. borealis STGR. Allmän i 
juni. Larverna som i allmänhet voro helt svarta, brukade 

krypa omkring på skarsnön i april månad under varma so- 

liga dagar och undergingo sin förvandling utan att taga nå- 

gon föda. Efter parning i buren lade en 2 cirka 100 ägg, 

hvarefter larverna utkläcktes och uppföddes med: taraxacum. 

Af dessa larver förvandlades endast en fram på sommaren 

till puppa, hvarur andra generationen framkom den !?/g 08. 

Af de öfriga öfvervintrade ett 40-tal i kallrum, men dogo på 

våren. Nyssnämnda exemplar af andra generationen har fram- 

vingarne, hufvud, halskrage och thorax ljusare röda än de 

på våren kläckta. 

Pyralideze. 

Crambus perlellus SC. v. warringtonella STT, C. marga- 

futellus. JAB, Cl dumetellus HB... C. pratellus L., Ci ericellus 

HB., C. pascuellus "EL. och C. kamellus ”THNBG. Salebria 

fusca HW. Aglossa pinquinalis TE. Pionea inquinatalis z. 

Pyrausta porphyralis SCHIFF. och P. funebris STRÖM. Sco- 
paria sudetica LZ. 

Tortricidee. 

Åcalla fimbriana THNBG, Å. Schalleriana LL. Eulia mini- 
strana TE. Tortrix forsterana F. Cnephasia osseana SCOP. 

Conchylis dubitana HB. Argyroploce sororculana ZETT., Å. 

sauciana HB och Å. bipunctana F. Olethreutes metallicana HB. 

v. nebulosana ZLETT. Ancylis myrtillana TR. Epinotia diniana 

GN. Semasia aspidiscana HB. Epiblema crenana HB. Hemimene 

plumbagana TR. 

Pterophoride. 

Platyptilia setterstedti Z. och P. tesseradactyla L. Piero- 

phorus tephradactylus HB. 
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Gelechiidz. 

Semzoscopis avellanella HB. Pleurota bicostella CL. Bor- 

khausenia stipella IL. 

Hyponomeutideze. 

Plutella maculipennis CURT och P. annulatella CURT. 

Tineide. 

Scardia tessulatella £Z. 

Monopidee. 

Monopis rusticella HB. 

Incurvariide. 

Incurvaria vetulella ZETT. och ZI. capitella CL. 

Micropterygide. 

Eriocrania subpurpurella HW. v. fastuosella Z. och E. se- 

mipurpurella STPH. 

Mäszjöordenr2tnovsmonst 

. 

PA RER 



Några fynd af Coleoptera. 

Af 

G. A. Ringselle. 

Åtskilliga år ha gått, sedan undertecknad lämnade lokal- 

uppgifter till öfverste GRILLS förträffliga, för hvarje coleop- 
tersamlare oumbärliga Catalogus Coleopterorum etc. Jag har 
fortfarande haft den turen att ehuru blott amatör på området 
göra åtskilliga fynd, som torde kunna förtjäna meddelas i vår 

tidskrift. I allmänhet har jag i det följande endast nedskrif- 

vit anteckningar om fynd utanför det förut kända utbrednings- 

området, men har dock, när det gällt mera sällsynta former, 

antecknat dessas fyndorter äfven inom landskap, från hvilka 

de förut varit kända. ; 

För att slippa upprepa provins och socken onödigtvis 

ofta har jag i fråga om mina fynd i Uppland, Vällnora i 

Knutby och Bennebol i Bladåker, endast angifvit resp. V. 

och B. Dessa båda nedlagda järnbruk ligga på !/g8 mils af- 
stånd från hvarandra. Sommaren 1902 vistades jag vid Benne- 
bol och besökte trakten sedermera under kortare tider af 

igoskochk” 1906. Somtarne 1910, 1911 och 1912 tillbragte 

jag vid Vällnora, 1910 med understöd af Vetenskapsakade- 

mien och alla tre somrarne med understöd (fri bostad) af öf- 
verste GRILL. 

Midffupprattandet "at fynden etc. har jag toljt GRILLS 

» Catalogus», hvarför jag ej anser nödigt utsätta auktorsnamn. 

Cicindela maritima: ymnig vid hafsstranden i Stafsinge 

s:n (Arvidstorp) i Hall. 

Calosoma auropunctatum: Hall., Arvidstorp i Stafsinge. 

Pelophila borealis: Morastrand i Dir. 
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Nebria livida: Vänersborg; Dahlsgård i Alfshög (HI), 
N. brevicollis: Vänersborg; Asplunda i Nerike. 

N. Gyllenhali: Dir.: Backa vid Hedemora (ymnig). 
NN. nivalis: Nära Riksgränsens station i Lappland. 
Dysechirus eneus: Hedemora. 

Panageus quadripustulatus : Ner. (Äsplunda). 

Lebia cyanocephala: Uppsala. 

Dromius marginellus: Arvika; Hedemora. 

D. nigriventris : Uppl. 

Trechus discus: Hall.; Ner. (Örebro samt Nedergårda i 

Glanshammar). 

T-. obtusus : Falkenberg. 

där Secalssökledemora. 

Bembidium argenteolum: Morastrand i Dir. (Äran af 

detta fynd tillkommer dock min följeslagare, kassör J. E. 

SANDIN från Göteborg). 
BB. varium: Hedemora. 

PB. femoratum: Hedemora och Mora. 

B. pallidipenne: Falkenbergstrakten, flerstädes vid hafs- 

stranden. 

BB. gilvipes: Hedemora. 

Stomis pumicatus: Dalarne. 

Poecilus lepidus: har jag endast funnit i Halland. 

Plerostichus minor: Dalarne; Uppland. 

Amara aulica: Bennebol. 
Å. convexiuscula: Stockholms skärgård: Runmarö (ERIK 

HAHR). 

ÅA. municipalis: Falkenberg. 

Å. familiaris: Bennebol. 

A. enea: Hedemora. 

Sphodrus leucophthalmus: Skrea prästgårds ladugård i Hal- 

land tillsammans med Lemostenus terricola och Blaps similis. 

Anchomenus longiventris MANNH.: I ex. vid Brunna 

nära Fledemora, bestamd af: J. BE: SANDIN, i hvarstagonrdet 

befinner sig. 

Å. viduus v. moestus: Hedemora. 

Broscus cephalotes: Hedemora. 

Ånisodactylus binotatus: Hedemora; Arvika. 

Harpalus tardus: Hedemora. 
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Stenolophus dorsalis: Arvika. 

St. flavicollis: Arvika. 

Chlenius nigricorms: Hedemora; Arvika. 
Macrodytes lapponicus: Halland, »Falkagårdssjö» vid Fal- 

kenberg. 

Gaurodytes chalconotus: Mora. 

Philydrus testaceus: Arvika. 

Helophorus aquaticus: Arvika. 

Hydrochus elongatus: Arvika. 

H. brevis och carinatus: Skytteholm på Ekerön i Mälaren. 

Trichoderma pubescens: Halland, flere lokaler (Falkenberg, 

Hjärtared, Sibbarp, Vinberg). 
Ocypus ophthalmicus: Uppl.: mellan Vällnora och Benne- 

bol, således långt från kusten. 
O. eneocephalus: Falkenberg. 

Plalonthus concicnnus: Hedemora. 

Velleius dilatatus: Halland; Äspenäs i Ullared. 

Othius fulvipennis: Växjö. 

Nantholinus tricolor: Arvika. 

Stenus guttula: Falkenberg. 

Pederus riparius: Bennebol. 

Dinarda dentata: Örebro, (hos Formica exsecta). 

Hesperophilus arenarius: Falkenberg. 

Oxyporus rufus: Dir: Brunnaön vid Hedemora. 

Tachyporus abdominalis: Falkenberg. 

T. hypnorum: Hedemora. 

T. solutus: Hedemora. 

Tachinus subterraneus: Gate vid Arvika. 

Bryocharis analis: Arvika. 

Br. cingulata : Vänersborg. 

Geodromicus pagiatus: Arvika. 
Bryaxis sanguinea: Skytteholm på Ekerön. 

Necrophorus humator: Falkenberg, på död igelkott. 

Silpha undata: Vänersborg. 

>»  quadripunctata : Smål. (Ingelstad, HUGO ANDERSSON). 

Sciodrepa fumatra: Uppl.: Björkö i Knutby; Arvika. 
Scaphidium 'quadrimaculatum: Halland, Äspenäs i Ulla- 

fedi.S:u: 

Ips ferrugineus: Arvika. 
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Omosita Colon: Hedemora. 
O. discoidea: Falkenberg. 
Cryptarcha strigata: Falkenberg. 

Peltis grossa: Bennebol och Vällnora. 

Dermestes ianiarius: WVällnora på skatkadaver; Falken- 

berg. 

Ctesias serra: Vällnora; Hedemora. 

Hister succicola: Arvika (vid Gate). 

Cetonia marmorata: Bennebol och Vällnora; Lennäs s:n 

i Nerike. 

Melolontha vulgaris: Gottl. sälls. (ARNBERG). 
Psammodius sulcicollis: Falkenberg. 

Åegialia sabuleti: Falkenberg. : 

Lucanus Cervus: Uppl.: Rungarn (förvaltare ÖSTMAN); 

numera finns den ej där. 

Cucujus cinnabarinus: Bennebol och Vällnora under bar- 
ken på döda aspar och ekar. 

Silvanus surinamensis: Rotebro jästfabrik i Uppland. 

S. bidentatus: Arvika. 

S. unidentatus: Arvika! 

Trogosita maurtitanica: Rotebro jästfabrik. 

Niptus hololeucus: Falkenberg. 

ÅAnobium paniceum: Hedemora. 

Sphindus hispidus: Arvika. 

Telmatophilus caricis: Arvika. 
T. Schönherri: Norrsjön och Vällnora (på Tvpha an- 

gustifolia). 

Triplax russica: Arvika. 

Mycetina cruciatra: Ekdalen vid Bennebol. 

Moycetophagus gquadripustulata: Arvika. 

Poecilonota variolosa: Bennebol (1 ex. vid Ekdalen 1902," 

bortåt tjoget 1912). 
Chrysobothrys chrysostigma: Bennebol, Vällnora och Run- 

garn i Knutby. 

Chr. affinis: Bennebol. 
Melanophila acuminata: Krylbo i D!r; Ingelstad i Smål. 

(HUGO ANDERSSON). 

M. cyanea: Bennebol (endast 1906). 

Ågrilus betuleti: Vällnora, Arvika. 
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Throscus carinifrons: Arvika. 

Corymbites nigricornis: Arvika. 

C. cruciatus: Hedemora; Mora. 

ÅAthous undulatus: Vällnera. 

ÅA. subfuscus: Arvika; Hedemora. 
Elater cinnabarinus : Värml.: Fiskevik i Jösse-Ny. 

Cryptohypnus (Negastrius) pulchellus v. arenicola: Fal- 

kenberg. 
C. quadriguttatus: Arvika. 
Cardiophorus ruficollis: Hedemora. 
C-. ebeninus: Hedemora. 

C. cinereus: Falkenberg. 

Dolichosoma lineare: Hedemora. 

Malachius viridis: Vänersborg. 

ÅAnthocomus fasciatus: Vällnora. 

Tillus elongatus: Falkenberg; Vällnora; Hedemora. 
Clerus rufipes: Falkenberg, Arvika, Hedemora, dock en- 

dast I ex. från hvarje lokal. 
Opilo mollis: Halland; Kumla i Nerike. 

Corynetes coeruleus: Falkenberg. 
Hylecoetus dermestoides: Dylta bruk i Ner.; Arvika. 
Blaps similis: Falkenberg i källare; Skrea prästgårds 

ladugård i Hall. (i hundratal). 
Microzoum tibiale: Falkenberg. 

Uloma culinaris: Hertings såg 

Hoplocephala hemorrhoidalis: Bennebol. 

Hypoplhloeus castaneus: Haltand. 

H. bicolor: Vällnora. 

H. linearis: Arvika. 
Allecula morio: Björkön i Hjälmaren. 
Mvycetochara flavipes: Bennebol och Vällnora. 

M. bipustulata: Vällnora (1 ex.). 
Cistela ceramboides: Bennebol och Vällnora. 

Eryx ater: Hall.: Äspenäs i Ullared. 

Mordella fasciata: Bennebol. 
M. maculosa: Bennebol; Arvika; Ramstena i Ringkarleby 

vid Falkenberg. 

sn Nerike: 

Åbdera affinis: Arvika. 

Xylita levigata: Småland; Nerike; Hedemora; Arvika. 
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Hapalus bimaculatus: återfunnen vid Uppsala af ROMAN. 

Calopus serraticornis: Bennebol; Ner.: Örebro och Dylta. 
Oedemera flavipes: Särö i Halland. 
Notoxus monoceros: Hedemora. 

Ånthicus floralis: Hedemora. 

Å, bimaculatus: Falkenberg (Stafsinge). 

Bruchus atomarius: Arvika. 

Platyrrhinus resinosus: Hall.: Sjö i Ullared. 

Tropideres undulatus: Ner.: Ryninge vid Örebro. 

Rhinomacer attelaboides: Dalarne: Kullsveden. J. E.SAN- 

DIN fann den först. 

(Apoderus Corypli: Arvika). 
Åttelabus nitens: Falkenberg. 

Rhynchites cupreus: Arvika. 

Åpion sangumneum: Arvika. 

Sitona hispidulus: Falkenberg. 

Polydrusus flavipes: Arvika, nära Kattviken. 

P. cervinus: Hedemora. 

Phyllobius pyri: Hedemora. 

Ph. argentatus: Hedemora. 
Ph. maculicornis: Hedemora. 

Otiorrhynchus scaber: Hedemora. 

O. raucus: Hedemora. 

O. rugifrons: Bennebol. 
Brachysomus echinatus: Vällnora på smultron. 

Lepyrus capucinus: Falkenbergstrakten (Arvidstorp). 

Hylobius pineti: Vg... Alfsered nära Hallandsgränsen. 

Cleonus fasciatus: Falkenberg i spergelåkrar. 

C. glaucus: Falkenberg. 
Hydronomus Alismatis: Arvika (Kattviken). 
Tanysphyrus lemne: Arvika (Kattviken); Hedemora. 

Erirhinus acridulus: Arvika; Hedemora. 

E. scarrhosus: Arvika (Kattviken). 

Balaninus nucum: Hall.: Äspenäs i Ullared (ymnig); an- 

norstädes förgäfves eftersökt. 

B. cerasorum: Särö 1 Hall. 

Orchestes quercus: Halland (Särö). 

Anthonomus pubescens: Hedemora. 

A. varians: Hedemora (stadsberget på vedupplag). 
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Rhyncolus turbatus: Vällnora. 

Dendroctonus micus: Arvika. 

Tomicus dispar: Äspenäs i Ullared (Hall.), äfven SS. 
Scolytes destructor: Vällnora; Arvika. 
Callidium coriaceum: Bennebol och Vällnora. 

Clytus mysticus: Borgholms slott (på blommande oxel). 

CI. pantherinus: Bennebol 1902. Enda ex. af denna 

art, som hittills påträffats i Sverige. Uppträdde tillsammans 

med r7usticus. Under somrarne 1910—12 insamlades flera 

hundra Z7usfcus, men intet nytt ex. af pantherinus. Exem- 

plaret är öfverlämnadt åt Riksmuseum. 
CI. arcuatus: Bennebol och Vällnora. 
CI. detritus: likaså. Dessa båda arter träffades på ek- 

vedkastar under soliga dagar. 

MNecydalis major: Bennebol och Vällnora. 
Pachyta Lamed: Särna i Dlr.; Arvika; Bennebol och 

Vällnora. 

ÅAcmeops marginata: Morastrand. 

Cartodera femorata: Arvika. 

Leptura sexguttata: Bennebol. 
L. sexmaculata : Bennebol. 

L. nigripes: Bennebol. 

L. maculara: Uppl.: ön Yxlan i skärgården 1908. 

L. melanura: Dir. | 
Åcanthocinus griseus: Bennebol. 

Liopus nebulosus: Bennebol. 

Liopus punctulatus, hvars förekomst i Sverige betvif- 

lats, har af mig i två exemplar påträffats vid Bennebol 1902. 

Vintern förut hade afverkats diverse ädla löfträd, bl. a. lind, 

på hvilket trädslag detta djur påträffades. 
ÅAcanthoderes clavipes: Bennebol och Vällnora. 

Monochammus sartor: Bennebol 1902, flere exemplar. Ej 

återfunnen de senare åren. 
Saperda phoca: Arvika. 

Saperda perforata: Bennebol och Vällnora (hvarje ar 

något eller några exemplar). 

Tetrops preusta: Arvika. 
Oberea oculata: Arvika (flera ex.); Dlir.: Mora (Kommi- 

nister K. G. SKOGLUND). 
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Donacia cinerea: Vällskärret och Norrsjön i Uppl. (på 

Typha ymnig). 

D. vulgaris: Arvika. 

D. limbara: Vällskärret och Vällnora (på Sparganium,). 

D. bicolora: Arvika (Kattviken, ymnig på Sparganiunm,). 
Haemonia mutica: Falkenberg. 

Orsodacna cerasi: Hunneberg. 

Ågelastica halensis: Skåne, mellan Landskrona och Häl- 

singborg på Picris lieracioides. 
Phyllobrotica quadrimaculata: Arvika. 

Luperus longicornis: Arvika; Lima i Dalarne. 

Lfldoipes: Arvika 
Aphthona coerulea: Arvika. 

Spheroderma cardui: Nerike. 

Crepidodera ferruginea:- Hedemora. 
C. rufipes: Bennebol. 

Mantura rustica: Arvika. 

Psylliodes hyoscyami: Falkenberg. 

Chrysomela sangurinolenta: Falkenberg. 

Lina cuprea: Arvika. 

L. lapponica: Arvika. 
L. saliceti: Arvika (Uppträdde endast på asparnes rot- 

skott). 

Clytra tridentata: Arvika. - 

Cryptocephalus distinguendus: Arvika. 

C. nitidus: Arvika. 

C. coerulescens: Arvika (ymnig). 

Cpallifroriska Anvilsan(Inesx). 

Cassida rubiginosa: Vänersborg. 

Hippodamia tredecimpunctata; Hedemora. 

Halysia ocellata: Arvika. 

H. vigintiduopunctata: Arvika. 

H. conglobata: Arvika. 

H. quatuordecimpustulata : Vänersborg; Uppsala; Arvika; 

Hedemora. 
Cynegetis impunctata: Falkenberg. 

Chilocorus renipustulatus: Arvika; Mora. 



Zur Kenntnis der Miriden, Isometopiden, 

Anthocoriden, Nabiden und Schizo- 

pteriden Ceylon's. 

Von 

B. Poppius (Helsingfors). 

Während eines kurzen Aufenthalts in Dezember 1910 

auf Ceylon sammelte Dr. A. LUTHER eine Anzahl Hemiptera, 
darunter auch Miriden, Isometopiden, Anthocoriden, Nabiden 

und Schizopteriden, von den letztgenannten im ganzen 21 

Arten. Obgleich die Hemipteren-Fauna Ceylon's schon ziem- 

lich bekannt gewesen ist, besonders durch die Arbeiten 

W. L. DISTANT's, befand sich im Materiale, dessen Bear- 

beitung hier veröffentlicht wird, nicht wenige neue Gattungen 

und Arten, sowie auch einige fruiher bekannte, die bis jetzt 

nicht von Ceylon aufgefuhrt waren. Besonders interessant 

sind die neuen Gattungen Lutheriella und Schizopterops. Die 

erste ist auffallend ameisenähnlich und wurde zusammen mit 

einer Ameise, Oecophylla smaragdina gefunden. Die zweite 

Gattung ist von besonderem Interesse, da sie die 'zweite 
bis jetzt bekannte Schizopteriden-Gattung aus der alten Welt 

ist, während alle anderen ausschliesslich nearktisch und neo- 

tropisch sind. Die fräher bekannte Gattung, Hypselosoma 

REUT., war nur aus Neu-Caledonien und aus Japan bekannt. 

Fam. Miridae. 

Unterfam. Mirinae. 

Div. Capsaria. 

I. Phytocoris uzeli POPP.: Peradeniya!, 14—18. XII, 8 
Exemplare. 

Entomol, Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 16 
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2. Megacoelum biseratense (DIST.). Peradeniyal, 14 
STO XI S fireka 

3. Hurystylus horvathi POPP. Beim noch nicht be- 

kannten &Y ist der Halsschild vor der Basis braun täberzogen, 
auf dem Corium ist die braune Farbe besonders innen hinter 

der Mitte und am Apicalrande zusammenfliessend. Die Stirn 

ist etwa !/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Die 

zwei letzten Fuählerglieder sind dänn und kurz, schwarz, an 

der Basis schmal weiss, das dritte unbedeutend länger als 

das letzte, beide zusammen etwas länger als das erste. — 

Peradeniya!, 14—18. XII, I 2. 
4. Deraeocoris vittatus (REUT.). Diese Art scheint 

nahe mit D. signatus (DIST.) verwandt zu sein, unterscheidet 

sich u. a. durch die andere Farbe der Euhblettundfdurch 

kärzeres zweites Fählerglied. — Das Exemplar stimmt ganz 

mit dem Typus-Exemplare iberein. — Peradeniyal!, 14—18. 

XII, 1 2. — Friher nur aus Java bekannt. 

5. Proboscidocoris longicornis REUT. Peradeniyal, 

14—18. XII, 6 Exemplare. 

Div. Miraria. 

6. Trigonotylus brevipes JAK. Mir liegen 6 Exem- 

plare vor, die ziemlich gut mit der DISTANT'schen Beschrei- 
bung, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 425, V, p. 234, von 

Megaloceraea dohertyi "ubereinstimmen, nur die Spitze der 

Hinterschienen sowie die Hinterfässe, das letzte Glied aus- 

genommen, sind rot und auf dem Kopfe sind keine rote 

Längslinien, sondern eine braune in der Mitte der Stirn. Ich 

glaube jedenfalls, dass Z7. brevipes mit der DISTANT'schen 

Art identisch ist. — Anuradhapura!, 21. XII, auf feuchteren 

Uferwiesen. 

Unterfam. Cylapinae. 

Div. Cylaparia. 

7. Phyllocylapus n. gen. Der Körper mässig gestreckt 

und gerundet, flach, oben matt, fast anliegend, kurz, weit- 

läufig gelbweiss behaart. Der Kopf ist vertical, viel breiter 
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als lang, von der Seite gesehen viel höher als lang. Die Stirn 
ist vorn breit und spitz vorgezogen, von der Seite gesehen 

hier etwas aufgetrieben, dann vertical, zwischen den Augen 

der Länge nach gefurcht, an der Basis ungerandet. Die Augen 

sind gross und hervorspringend, glatt, den Vorderrand des 

Halsschildes jederseits etwas bedeckend, vorn ganz leicht 

ausgeschweift. Der Clypeus ist etwas nach hinten gerichtet, 

wenig hervortretend, tief von der Stirn abgesetzt, die Lorae 

ziemlich schmal, undeutlich abgesetzt, die Wangen sind hoch, 

die Kehle ganz unsichtbar, der Gesichtswinkel etwa ein 

rechter. Das Rostrum erstreckt sich etwas uber die Spitze 

der Hinterhäften, das erste Glied etwas verdickt, fast die 

Mitte der Vorderhöäften erreichend. Die Fähler sind etwas 

vor den Augen, gleich unterhalb der Mitte des Vorderrandes 
derselben eingelenkt, sehr lang, länger als der Körper, kurz 
und anliegend behaart, das erste Glied ist kurz, kärzer als 

der Kopf, sehr kräftig verdickt, aussen leicht ausgeschweift, 

innen ziemlich kräftig aufgetrieben, mit einigen kurzen, ab- 
stehenden Borstenhaaren bewehrt, die folgenden Glieder haar- 

fein, das zweite fast ebenso lang als der Aussenrend des 

Coriums, das dritte sehr lang, fast doppelt länger als das 

zweite, das letzte etwas kärzer als das letztgenannte. Der 

Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorn ziemlich ver- 

engt mit fast geraden, stumpf gerandeten Seiten, der Basal- 

rand in der Mitte nach hinten etwas winkelig vorgezogen, 

jederseits ziemlich ausgeschweift. Die Calli sind gross, von 
einander flach und etwas undeutlich getrennt, nach hinten 

bis zur Mitte der Scheibe sich erstreckend, etwas gewölbt, 

die Scheibe hinter den Calli leicht gewölbt und etwas geneigt, 

die Apicalstrictur ziemlich Dbreit, nach den Seiten zu ver- 

sechmälert, scharf abgesetzt. Der ganze Halsschild glatt. Das 

Schildchen ist etwas breiter als lang, flach, mit unbedeckter 

Basis, hinter der letztgenannten quer eingedräckt. Die He- 

mielytren viel länger als der Hinterkörper (£), der Clavus 

und das Corium dicht mit rundlichen, grauen Tomentflecken 

bestreut, das Embolium ziemlich schmal, zur Spitze nicht 

erweitert, der Cuneus -deutlich abgesetzt, etwas länger als 

breit. Die Membran mit zwei Zellen, die innere mit recht- 

winkeliger, apicaler Innenecke. Die Hinterflägelzelle ohne 
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Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind mässig gross, 
vorne ziemlich hoch gerandet, die Randung von unten nach 
oben und hinten einen Wulst aussendend. Die Beine kurz 

anliegend behaart, die Vorderhäften etwas verlängert, die 
Vorder- und die Hinterschenkel etwas verdickt, die Vorder- 

schienen sehr stark, blattartig erweitert, blattduänn, die hin- 

teren Schienen lang und schmal, sehr fein bedornt, die Fisse 

lang, das erste Glied der Hinterfässe lang, länger als das 

zweite und das dritte. Die Klauen sind fein, ohne Arolien. 

Ist am nächsten mit Cylapus SAY verwandt, unterscheidet 

sich aber leicht durch den Bau des Kopfes, der Fuhler, des 

Halsschildes und besonders der Vorderschienen. 

Typus: Ph. lutheri i. sp. 

Phyllocylapus lutheri n. sp. Dunkelbraun, der Kopf 

schmutzig gelbbraun, die Basis jederseits breit rot, zwischen 

dem roten hellgelb, auf dem Halsschilde eine Längslinie in 
der Mitte, eine andere jederseits etwas innerhalb der Seiten 

sowie die letztgenannten, die Basalecken ausgenommen, eine 

Längsbinde in der Mitte und die Spitze des Schildchens 
breit sowie der Apicalrand des Coriums hellgelb, die innerste 

Basis des Clavus und des Coriums sowie der Aussenrand des 

letztgenannten schmal schmutzig gelbbraun, der helle Aussen- 
rand mit dunklen Querstrichen bestreut, der Cuneus rotbraun 

mit etwas dunklerer Spitze, die Membran rauchschwarz, zahl- 

reiche runde Fleckchen und ein etwas grösserer hinter der 

Cuneusspitze gelb, die Briste rotbraun, die Propleuren ganz 

und die hinteren Pleuren oben hellgelb, auf den erstgenann- 

ten hinten ein kurzen, roter Längsstrich, die Unterseite des 

Hinterkörpers braunschwarz, das erste Segment nach den 

Seiten zu rotbraun, vorne und hinten am Seitenrande sowie 

Flecke an derselben Stelle der folgenden Segmente gelb, das 

Rostrum braun; die Basis und die äusserste Spitze des ersten 

Gliedes und die Spitze des letzten gelb, die Fähler schwarz, 
die innerste Basis und die äusserste Spitze des ersten Gliedes 

sowie das zweite gleich hinter der Basis ziemlich breit gelblich, 

die Häften, die Vorderschenkel, die vier hinteren Schienen 

und die Föässe schmutzig dunkelbraun, die Basis der Vor- 

derhäften, ein Fleckchen vorn vor der Spitze auf den Vor- 

derschienen, die Spitze und ein Ring vor derselben auf den 

FAR 
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hinteren Schienen sowie die Spitze der Fisse gelb, die hinte- 

ren Schenkel gelblich, vorn mehr oder weniger mit braun 

uäberzogen, vor der Spitze mit zwei braunen Ringen, die Vor- 

derschienen stark, etwas metallisch glänzend, braunschwarz, 

die Basis ganz schmal und die Spitze breit gelbweiss, das 
gelbweisse an der Spitze rot begrenzt. 

Die Stirn ist beim 8 etwa !/3 breiter als der Durchmesser 

des Auges. Der Halsschild ist etwa dreimal kärzer als am 
Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als 

der Vorderrand. — Long. 4.6, lat. 2 mm. — Peradeniya!, 

14—18. XII, auf abgefallenen Pandanus-Blättern, 1 9. 

Div. Fulviaria. 

3. Fulvius brevicornis REUT. Peradeniya, 14—18. XII, 

3 Exemplare. — Hat eine sehr weite Verbreitung in den 

tropischen und subtropischen Teilen der alten und neuen 

Welt. 

9. Lepidofulvius n. gen. Der Körper ist gestreckt, an 

den Seiten leicht gerundet, oben matt, unpunktiert, ziemlich 

einzeln mit gelben, kurzen und anliegenden Schuppenhaaren 

bekleidet. Der Kopf ist horizontal, viel länger als breit, vor 
den Augen lang vorgezogen, der vorgezogene Teil fast länger 
als der Teil vom Augenvorderrande zur Basis, von der Seite 
gesehen viel länger als an der Basis hoch, hinter den Augen 

etwas halsförmig eingeschnärt. Die Stirn am Hinterrande 
der Augen fein quer gefurcht, ausserdem mit einer deutlichen 
Längsfurche. Die Augen sind gross, ziemlich hervorspringend, 

grob granuliert, nach unten weit auf die Kehle sich erstrec- 

kend, ziemlich vom VWorderrande des Halsschildes entfernt, 

vorn nicht ausgeschweift. Der Clypeus mässig hervortretend, 

von der Stirn wenig scharf abgesetzt, die Lorae undeutlich, 

die Wangen ziemlich hoch, die Kehle lang, horizontal, der 

Gesichtswinkel spitz. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den 

Mittelhäuften, das erste Glied nicht verdickt, fast den Hinter- 

rand der Augen erreichend. Die Fähler sind ziemlich weit 

vor den Augen eingelenkt, kurz und anliegend behaart, mäs- 

sig lang, das erste Glied etwas verdickt, bedeutend die 

Kopfspitze iberragend, das zweite viel länger als das erste, 
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zur Spitze allmählich, leicht verdickt und hier dänner als 

das erste, die zwei letzten ganz dänn, mit einzelnen, länge- 

ren, abstehenden Haaren besetzt, kurz, unter einander etwa 

gleich lang, dänner als das erste. Der Halsschild ist etwa 

ebenso lang als breit, nach vorn ziemlich verengt mit aus- 

geschweiften Seiten, die der ganzen Länge nach bis zu den 

Hinterecken scharf, etwas leistenförmig gerandet sind. Der 
Basalrand jederseits der Mitte leicht ausgeschweift, die Hin- 

terecken spitz und etwas nach aussen gerichtet. Die Scheibe 

mässig gewölbt und geneigt, die Calli gross, nach hinten bis 

zur Mitte der Scheibe sich erstreckend, innen ziemlich stark, 

gestreckt buckelförmig aufgetrieben und nach hinten zwei 
etwas gebogene, ziemlich divergierende Längsleisten aussen- 

dend, die bis zum Basalrande sich erstrecken. Vor der Mitte 

des Basalrandes eine kurze gräbchenförmige kleine Vertiefung, 
die ringsum flach gekantet ist. Die Apicalstrictur ist schmal, 

aber scharf. Das Schildchen ist länger als breit mit z. T. 

unbedeckter Basis, hinter derselben quer eingedräckt, vor 

der Spitze etwas grubchenförmig abgeflacht. Die Hemielytren 
uberragen bedeutend die Spitze der Hinterkörpers und sind 
nach hinten etwas gerundet erweitert, das Embolium an der 

Basis schmal, etwa vom basalen Drittel an nach hinten 

mässig erweitert und zur Spitze wieder verschmälert, hier 
jedenfalls etwas breiter als an der Basis, der Cuneus deutlich 
abgesetzt. Die kleine äussere Membranzelle undeutlich her- 

vortretend, die grössere mit leicht abgerundeter apicaler In- 

nenecke, kurz. Die Hinterflägelzelle ohne Hamus. Die Pro- 

pleuren vorne aufgetrieben, von oben etwas sichtbar, in der 

Mitte der aufgetriebenen Stelle tief eingedräckt. Die Orifi- 
cien des Metastethiums ziemlich gross mit breiter, gekanteter 

Spalte. Die Beine sind ziemlich lang, kurz anliegend be- 
haart, die Hinterschenkel etwas verdickt, lang, die Schienen 

schmal und dänn, zur Spitze etwas verengt, unbedornt, die 

Vorderschienen ganz leicht gebogen. Die Fässe sind dänn, 

das erste Glied der Hinterfässe kaum länger als das zweite. 

Die Klauen ohne Arolien, fein und kurz. 

Ist mit Fuchilofulvius POPP. nahe verwandt, unterschei- 

det sich aber durch den Bau der Fähler, des Emboliums und 

besonders des Halsschildes. 
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Typus: L. carinatus n. sp. 

Lepidofulvius carinatus n. sp. Braunschwarz, die Stirn 

jederseits an der Basis, auf dem Halsschilde die Apicalstrictur 
in der Mitte, der aufgetriebene Teil der Calli, die Längsleisten, 

die Randung des Gräbchens in der Mitte des Basalrandes, 

der letztgenannte jederseits der Mitte und die Basalecken, die 
hinteren Bräste in der Mitte, der Mittelbrust ausserdem vorne 

an den Seiten sowie die Orificien des Metastethiums z. T. 

gelb, die Spitze des Schildchens, die äusserste Spitze des 
Clavus sehr schmal, auf dem Corium die Basis schmal, die 

Clavalsutur schmal, ein Querfleck vor der Mitte, einige 

kleine Fleckchen hinten, die Basis und Fleckchen auf dem 

Embolium, die äussere Hälfte des Apicalrandes auf dem 

Corium und die Spitze des Emboliums breit und die äusserste 
Spitze des Cuneus gelbweiss, die Membran schwarz, etwas 

irisierend, ein kleines Fleckchen innerhalb der Cuneusspitze 

gelb, das Rostrum gelb, die Fähler gelbbraun, die Spitze des 
ersten Gliedes und die zwei letzten gelb, das apicale Drittel 
des zweiten schwarz, die Beine' gelb, die Vorderhäften braun 

mit gelber Spitze, die Mittelhuften mit einem kleinen braunen 

Hleckehen; I die Schenkel braun, die Spitzerrotgelb, die vier 

hinteren ausserdem von der Spitze mit einem gelben Ringe. 

Die Stirn beim 8 etwa doppelt breiter als der Durch- 
messer des Auges. Das erste Fählerglied etwa ebenso lang 

als der Kopf von ihrer Einlenkungsstelle bis zur Basis, mit 

etwa die Hälfte ihrer Länge die Kopfspitze uberragend, das 

zweite Glied etwa 2!/2 mal länger als das erste. Der Basal- 

rand der Halsschildes etwa doppelt breiter als der Vor- 

derrand. — Long. 4, lat. I mm. — Peradeniyal!, 14—18. 

DEI smed: 
Famn dDier Gattungil Sanzsn NIST: Fauny Butr Ind) 

Rhynch. V, p. 266, gehört sicher zu den Fulviarien und nach 

der Abbildung zu schliessen scheint dieselbe kaum von Ful- 
vius STÅL verschieden zu sein. Mit Zyraguellus DIST. hat 

sie nichts zu thun. 
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Unterfam. Macrolophinae. 

Div. Macrolopharia. 

10. Engytatus indicus n. sp. Gestreckt und schmal, 

oben etwas glänzend, ziemlich kurz gelblich behaart. Hell 

strohgelb, der Kopf vorne zuweilen etwas verdunkelt, die 

Augen schwarz, der Aussenrand des Coriums ganz schmal, 
die Spitze des Cuneus, die Membranvenen, die Spitze des 
Rostrums und der Fisse gelbbraun. 

Der Kopf ist vertical, von oben gesehen breiter als lang, 
von der Seite gesehen etwas höher als lang, hinter den 

Augen kurz halsförmig verengt. Die ungefurchte Stirn ist 

gewölbt, beim J und beim &8 etwa 2!/2 mal breiter als der 

Durchmesser des Auges. Die Augen mässig gross, mässig 

hervorspringend, gleich hinter der Kopfmitte gelegen. Der 

Clypeus ist wenig hervortretend, von der Stirn nicht scharf 

abgesetzt, die Kehle ziemlich lang, leicht geneigt. Das 

Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Hinterhäften, 

das erste Glied nur wenig den Vorderrand des Halsschildes 

äberragend. Die Fähler sind fast in der Mitte des Augen- 

vorderrandes eingelenkt, kurz und anliegend behaart, das 

erste Glied kurz, etwas verdickt, kaum die Kopfspitze iäber- 

ragend, das zweite etwas dänner und etwa 3!/2 mal länger 
als das erste, zur Spitze nicht verdickt, die zwei letzten kaum 

dänner als das zweite, zusammen etwa ebenso lang als das- 

selbe, das letzte etwa !/s kärzer als das dritte. Der Hals- 

schild ist etwa !/g kärzer als am Basalrande breit, der letzt- 

genannte breit ausgeschweift, etwa dreimal breiter als der 

Vorderrand, die Seiten gerade. Die Scheibe ist flach ge- 

wölbt, etwas geneigt, glatt, die Calli ziemlich gross, fast bis 

zu den Seiten des Halsschildes sich erstreckend, von einander 

getrennt, hinten flach abgesetzt, die Apicalstrictur schmal. 

Das Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis, hinter der 

letztgenannten quer eingedräckt. Die Hemielytren bedeutend 

die Hinterkörperspitze uberragend. Die Beine sind anliegend 

behaart, die Schienen mässig lang, fein bedornt, das erste 
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Glied der Hinterfässe kärzer als das zweite. Die Klauen 

sind sehr kurz. — Long. 2.6, lat. 0.8 mm. 
Peradeniya!, 14-—18. XII, 8 Exemplare; Anuradhapural, 

BORG 4 Exemplare: 

Div. Systellonotaria. 

II. Lutheriella n. gen. Der Körper sehr ameisenähn- 

lich, lang und schmal, hinter der Mitte kräftig eingeschnärt, 
matt glänzend, unbehaart. Der Kopf ist gross, mässig ge- 

neigt, mit den Augen etwas breiter als der Halsschild an der 

Basis, hinter den Augen kräftig und sehr lang halsförmig 

verengt, der halsförmige Teil länger als derselbe vor den 

Augen, von oben ist der Kopf länger als breit und von der 

Seite gesehen viel länger als an der Basis hoch. Die Stirn 

ist kräftig gewölbt, von der Seite gesehen nach vorn und 

zur Basis geneigt, mit einer feinen Längsfurche zwischen den 

Augen, vorn mit einem langen, schmalen, stark geneigten 

Fortsatz, der sich uber die Clypeusbasis ausdehnt. Die Augen 

vor der Kopfmitte gelegen, klein, ziemlich hervorspringend, 

glatt, von der Seite gesehen drehrund. Der Clypeus ist 

sehr kräftig hervorspringend, etwas nach hinten gerichtet, von 

der Stirn tief abgesetzt. Die schmalen und kleinen Lorae 

sind deutlich abgesetzt, die Wangen sind sehr hoch, die 

ziemlich geneigte Kehle ist lang, jederseits mit einer feinen 

Längsleiste, mit dem ziemlich langen Peristom einen stark 

stumpfen Winkel bildend, der Gesichtswinkel ein rechter. 

Die Oberlippe sehr schmal sichelförmig. Das Rostrum er- 

reicht fast die Spitze der Mittelhäften, das erste Glied schwach 

verdickt, etwas das Peristom uberragend. Die Fähler etwas 

vor den Augen, fast in der Mitte des Vorderrandes dersel- 

ben eingelenkt, lang, mässig dick, sehr kurz, anliegend be- 

haart, das erste Glied lang, zur Spitze etwas verdickt, länger 

als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite viel länger 

äls das erste und ebenso dick als dasselbe an der Basis, das 

dritte kaum länger als das erste, fast ebenso dick als das 

zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist viel länger 
als breit, etwa in der Mitte breit und sehr kräftig ein- 

geschnärt, die Seiten bis zur dieser Stelle stark, geradlinig 
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verengt, von hier zur Spitze erst leicht etweitert und dann 

etwas verschmälert, der Apicalrand viel schmäler als der 

Basalrand, deutlich breiter als der Halsschild an der Ein- 

schnärung. Der Basalrand ist in der Mitte ziemlich tier 

ausgeschweift, die Hinterecken etwas abgerundet. Der Basal- 

lobus ist kräftig gewölbt und gerundet, fein gerunzelt. Die 

Calli ganz undeutlich, die Apicalstrictur sehr breit, wenig 
scharf abgesetzt. Das Schildchen ist ziemlich gewölbt, zur 
Spitze stark geneigt, breiter als lang, mit unbedeckter Basis, 

hinter der letztgenannten quer eingedräckt. Die Hemielytren 
beim 8 etwas länger als der Hinterkörper, mit hellen Zeich- 

nungen, von der Basis bis zur Mitte allmählich sehr stark 

verengt, von hier bis zur Spitze allmählich, ziemlich seicht 
verengt und hier viel schmäler als an der Basis, der Cuneus 

deutlich abgesetzt, etwas länger als breit, die grosse Mem- 

branzelle schmal mit rechtwinkeliger apicaler Innenecke. 

Die Hinterflägelzelle ohne Hamus. Die Vorderbrust sehr 

lang, die Vorderbeine weit vorn eingelenkt, die Propleu- 

ren etwas hervortretend und von oben ein wenig sicht- 

bar, die Mittelbrust stark aufgetrieben, vorn gekantet, die 

Mittelhuften sehr weit von den Vorderhäften entfernt, ganz 

zu den Hinterhäften stossend. Die Orificien des Metaste- 

thiums sind quer gestellt, klein, mit kleiner Öffnung. Der 

Hinterkörper ist an der Basis schmal, hinter der Mitte kräftig 
aufgetrieben. Die Beine sind lang und ziemlich diänn, ganz 

kurz anliegend behaart, die Vorderschienen und die Hinter- 

schenkel zur Spitze etwas verdickt, alle Schienen einzeln und 

kurz braun bedornt. Die Fäöässe sind kurz, das erste Glied 

der Hinterfässe etwa ebenso lang als das zweite, beide ein 

wenig kärzer als das letzte. Die Klauen sind wenig lang, 

ohne Arolien. 

Typus: L. oecophylloides n. sp. 

Lutheriella oecophylloides n. sp. Gelbrot, der Fortsatz 

der Stirn unten schwarzbraun, auf dem Clavus etwas hinter 

der Schildchenspitze ein nach aussen verschmälerter und hier 

etwas nach vorn gebogener, hellgelber, schmaler Querfleck, 

der vorn und hinten Dbreit rötlich begrenzt ist, das Corium 

von diesem Querflecke bis etwas uber die Mitte hellgelb, die 

helle Zeichnung hinten scharf, schief nach aussen begrenzt, 
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etwas vor der Grenze an der Clavalsutur ein schmaler, röt- 

licher Längsfleck, das Corium hinter der hellen Zeichnung 

etwas dunkler, die Membran rauchbraun, zur Basis heller, die 

Venen rot. Der Hinterkörper unten rot, zur Spitze gelbrot, 

vor der Basis der Legescheide in der Mitte breit schwarz- 

braun, die Basis des zweiten und des dritten Ventralsegments 

breit, das dritte Fuählerglied und die Hinterhäuften hellgelb, 

das dritte Fählerglied zur Spitze breit gelbbraun, die Spitze 

der Schienen braun, die Spitze des Rostrums breit und die 

Fiässe schwarzbraun. 

Die Stirn ist sehr breit, etwa viermal breiter als der 

Durchmesser des Auges ($). Das zweite Fählerglied ist fast 
doppelt länger als das erste. Der Halsschild ist am Basal- 

rande etwa 3!/2 mal breiter als an der FEinschnärung. — 

Bonsskö Flats maxi I2- mm. —- Peradeniya!, ty-= 18 Il, ne 
zusammen mit Oecophylla smaragdina gefunden und an 

welcher Ameise sie auffallend erinnert. 

Unterfam. Heterotominae. 

Div. Heterotomaria. 

12. Pilophorus typicus (DIST.). Peradeniyal, 14—18. 

XII,.3 Exemplare. 

Div. Halticaria. 

13. Halticus tibialis REUT. Peradeniya!, 14—18. XII; 

Mount Lavinial. 

Subfam. Phylinae. 

Div. Phylaria. 

14. Demoplesia n. gen. Der Körper mässig gestreckt, 

ziemlich schmal, oben ziemlich anliegend, kurz hell behaart 

und ausserdem mit leicht abfallenden, weissgelben Schuppen- 

haaren bekleidet, mässig glänzend, glatt. Der Kopf ist ver- 
tical, gross, von oben gesehen viel breiter als lang, von 

vorn gesehen deutlich breiter als lang und von der Seite 

gesehen etwas höher als lang. Die Stirn ist ungerandet und 
ungefurcht, ziemlich gewölbt. Die Augen sind sehr gross, 
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hervorspringend, fast glatt, etwas nach hinten vorgezogen und 

den Vorderrand des Halsschildes berährend, nach unten bis 

auf die Kehle sich erstreckend, vorn kaum merkbar aus- 

geschweift. Der Clypeus ist wenig hervortretend, schmal, 

von den Seiten leicht zusammengedriäckt, von der Stirn ganz 
undeutlich abgesetzt. Die Wangen sind wenig hoch, die 

Kehle ganz kurz, der Gesichtswinkel etwas zugespitzt. Das 

Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhäften, das 

erste Glied kräftig verdickt, etwas die Basis der Vorderhäften 

uäberragend. Die Föhler sind etwas oberhalb der Spitze des 
Augenvorderrandes eingelenkt, ganz kurz, halb abstehend 

behaart, das erste Glied kurz, etwas verdickt, nicht die Kopf- 

spitze äberragend, das zweite viel länger als das erste, etwas 

dänner als: dasselbe, zur Spitze nicht verdickt, die zwei 

letzten dänner als das zweite und zusammen ebenso lang als 
dasselbe, das letzte viel kärzer als das dritte. Der Hals- 

schild ist viel breiter als lang, zur Spitze kräftig verengt mit 

leicht gerundeten Seiten, der Basalrand in der Mitte fast 

gerade abgestutzt. Die Scheibe ist flach gewölbt, ziemlich 
geneigt, die Calli nicht ausgebildet, die Apicalstrictur fehlt. 

Das Schildchen flach und breit mit bedeckter Basis, gleich 

hinter derselben seicht quer eingedräckt. Die Hemielytren 

beim gg viel länger als der Hinterkörper, fast parallelseitig, 

die grosse Membranzelle ziemlich kurz und breit mit leicht 

abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle mit 

Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind breit ohren- 

förmig, kurz, mit ziemlich grosser, gekanteter Öffnung. Die 

Beine sind ziemlich kurz, die Schenkel ganz ungefleckt, die 

Hinterschenkel etwas verdickt, am Hinterrande mit einigen 

abstehenden, längeren Haaren. Die Schienen gelblich, wenig 
lang bedornt, die Dörnchen aus braunschwarzen Flecken 

entspringend. Das erste Glied der Hinterfässe kurz, die zwei 

letzten länger, unter einander gleich lang. Die Klauen ziem- 
lich fein, mässig gebogen, die Arolien kurz und klein, mit 

den Klauen verwachsen und fast die Mitte der letztgenannten 

erreichend. 

Erinnert sehr an einem Psallus, die Schenkel sind aber 

nicht dunkel gefleckt. Ist wohl am nächsten mit Plesiodema 
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REUT. und Brachyarthrum FIEB. verwandt, von beiden aber 

sofort durch die Behaarung der Oberseite zu unterscheiden. 
Typus: D. lutheri n. sp. 

. Demoplesia lutheri n. sp. Der Kopf schwarz, vorn und 
unten etwas heller, der Halsschild und das Schildchen braun- 

schwarz, die Hinterecken des erstgenannten breit gelbbraun, 

die Hemielytren gelb, der Clavus, die äussere Basalecke aus- 

genommen, die innere Hälfte des Coriums und der Cuneus, 

die innerste Basalecke ausgenommen, braun, die Membran 

braunschwarz mit gleichfarbigen Venen, die Unterseite braun- 

schwarz, die Orificien des Metastethiums hellgelb, das Ro- 

strum, und die Beine gelb, die Fähler, die Häften und das 

letzte Fussglied schwarzbraun, die Schenkel und die Basis 

der Schienen etwas rötlich gelb, das zweite Fählerglied gelb- 
braun mit braunschwarzer Spitze. 

Die Stirn ist beim 3 doppelt breiter als der Durch- 

messer des Auges. Das erste Fählerglied etwa !/g2 kärzer 
als die Stirn zwischen den Augen breit (S), das zweite fast 

viermal länger als das erste, das letzte ebenso lang als das 

erste. Der Halsschild ist etwa dreimal kärzer als am Basal- 

rande breit, der letztgenannte etwa ebenso viel breiter als 

der Vorderrand. — Long. 2.:, lat. o.8 mm. Peradeniyal!, 14 
—18. XII, auf Papilionacéen, I S. 

Fam. Isometopidae. 

15. Isometopidea n. gen. Der Körper gestreckt eiför- 

mig, oben glänzend, halb abstehend, ziemlich lang hell be- 
haart. Der Kopf ist vollkommen vertical, ziemlich klein, 

von oben gesehen viel breiter als lang, von vorn gesehen 

ziemlich lang vorgezogen, deutlich länger als breit, von der 

Seite gesehen viel höher als lang. Die Stirn nicht gewölbt, 

zwischen den Augen ganz schmal, vor den Ocellen ganz flach 

gräbehenförmig eingedräckt, vom Eindrucke bis zur Clypeus- 

basis tief der Länge nach gefurcht, unpunktiert, fein quer 

gerunzelt. Der Clypeus ist sehr gross und breit, sehr fein 

von der Stirn abgesetzt, bis uber die halbe Kopfhöhe nach 
oben sich erstreckend, sehr fein quer gerunzelt, in der Mitte 
flach der Länge nach gekielt, die Seiten scharf gekantet, die 
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Wangen schmal mit einer tiefen und breiten Längsfurche, 
die Kehle unsichtbar. Die Ocellen sind ganz an den Augen 
stossend. Die letztgenannten sind gross, glatt, hinten den 

Vorderrand des Halsschildes berährend, unten breit abgestutzt. 

Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhöäften, 

das erste Glied etwas die Basis der Vorderhäften uberragend. 

Die Fähler sind ziemlich kurz, etwas unterhalb der breiten 

Augenspitze eingelenkt, das erste Glied kurz, bei weitem die 

Kopfspitze nicht erreichend, etwas verdickt, die folgenden 

mässig lang, halb abstehend behaart, das zweite lang, zur 

Spitze nicht verdickt, etwas dänner als das erste, die zwei 

letzten ganz dänn, das dritte käurzer als das zweite, das letzte 

ganz kurz, ebenso lang als das erste. : Der Halsschild ist 

breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, der Basal- 

rand jederseits der Mitte tief ausgeschweift, die Seiten gerade, 

nach vorn ganz schmal abgeflacht, der ganzen Länge nach 

scharf gerandet. Die Scheibe ist flach gewölbt, nur unbe- 

deutend geneigt, kräftig quer runzelig punktiert, am Hinter- 

rande der Calli quer eingedräckt, die letztgenannten etwas 

gewölbt, mässig gross, hinten von einander ziemlich tief ab- 

gesetzt, die Apicalstrictur ist schmal, aber scharf abgesetzt. 

Das Schildchen ist ziemlich klein, fast breiter als lang mit 

unbedeckter Basis, etwas gewölbt, in der Mitte eingedräckt, 

sehr fein punktiert. Die Hemielytren beim 8 ziemlich die 

Hinterkörperspitze uäberragend, an den Seiten seicht gerundet, 

der Clavus mit einer langen Sutur, kräftig, das Corium etwas 

feiner und weitläufiger punktiert, der Cuneus glatt, deutlich 

abgesetzt, das Embolium ziemlich breit, nach oben gerichtet. 

Die Membran mit zwei Zellen, die grössere innere mit ab- 

gerundeter, apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne 

Hamus. Die Propleuren sind kräftig, die Meso- und Meta- 

pleuren feiner punktiert, die Orificien sind ziemlich klein mit 

einer kleinen, sehr hoch gekanteten Spalte. Die Beine kurz, 

kurz anliegend behaart, die Schenkel am Hinterrande mit 

einigen abstehenden, langen Haaren, zur Spitze mit einigen 

runden, schwarzen Fleckchen, die Hinterschenkel verdickt. 

Die Schienen fein hell bedornt. Das erste Glied der Hinter- 

fusse kaum kärzer als das zweite, die Klauen sind ganz fein 

und kurz. 
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Ist nahe mit /sometopus FIEB. und Myziomma PUT. ver- 

wandt, von beiden leicht durch den Kopfbau zu unter- 

scheiden. 

Typus: L. lieweni n. sp. 

Isometopidea lieweni n. sp. Schwarz, die Stirn, die 

Seiten schmal und die Scheibe in der Mitte sehr breit, von 

der Basis bis zur Mitte, auf dem Halsschilde und die Spitze 

des Schildchens breit hellgelb, das Corium, die Basis innen, 
die Clavalsutur schmal und die apicale Innenecke ausgenom- 
men, die braun sind, und der Cuneus gelbgrau, die Spitze des 

letztgenannten leicht verdunkelt, die Punkte auf den hellen 

Felder der Oberseite im Grunde braunschwarz, die Membran 

schwarz, die Unterseite gelb, die Pleuren der Bräste schwarz, 

die Vorderpleuren vorn gelb, die Seiten des Hinterkörpers 

unten braun, die Fähler und die Beine hellgelb, die Spitze 

des zweiten und die zwei letzten Fihlerglieder sowie ein 

hinten abgebrochener Ring gleich hinter der Mitte der Schie- 

nen braun. 

Die Stirn ist hinten fast um die Hälfte schmäler als der 

Durchmesser des Auges. Das zweite Fäuhlerglied etwa ebenso 

lang als der Basalrand des Halsschildes breit, das dritte nicht 

voll um die Hälfte kärzer als das zweite. Der Halsschild ist 
etwa '/« kärzer als am Basalrande breit, der letztgenannte 

etwa doppelt Dbreiter als der Vorderrand. — Long. 3, lat. 

1.3 mm. — Anuradhapural!, 21. XII, auf Uferwiesen, 1 2. 

Fam. Anthocoridae. 

Div. Lyctocoraria. 

16. Cardiastethus exiguus n. sp. Ziemlig gedrungen, 

oben etwas glänzend, kurz, etwas abstehend gelblich behaart. 

Braun, der Kopf vorn und an der Basis etwas heller, die 

Hemielytren gelbbraun, das Corium innen am Apicalrande 

breit und der Cuneus, der Aussenrand ausgenommen, braun, 

die Membran gelbraun, das Rostrum, die Fähler und die 

Beine einfarbig gelb. 

Der Kopf ist etwas länger als mit den Augen breit, der 
vorgezogene Teil vor den Augen fast länger als das Auge. 

Die Stirn beim g nicht voll doppelt breiter als der Durch- 
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messer des Auges. Das Rostrum iöberragt etwas die Spitze 

der Vorderhäften, das erste Glied den Vorderrand der Augen 
nicht erreichend. Die Fiähler sind ziemlich lang, halb abste- 

hend behaart, das erste Glied die Kopfspitze erreichend, das 

zweite zur Spitze erweitert und hier ebenso dick'als das 

erste, etwas mehr wie doppelt länger als dasselbe, die zwei 

letzten dänn, ebenso dick, das dritte etwas kärzer als das 

letzte, beide zusammen etwas länger als das zweite. Der 

Halsschild ist nicht voll um die Hälfte kärzer als am Basal- 

rande breit, der letzte ziemlich tief ausgeschweift, fast dreimal 

breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade, 
gerandet. Die Scheibe ist flach, etwas vor der Mitte quer 
eingedräckt, die Calli hinten durch einen sehr feinen, kurzen 

Längseindruck von einander getrennt, der Basallobus ziemlich 

dicht, fein gerunzelt, die Apicalstrictur fein. Das Schildchen 

hinter der Basis quer eingedriäckt, flach. Die Hemielytren 

beim SJ etwas die Hinterkörperspitze iuberragend, der Clavus 

und das Corium sehr undeutlich und fein, weitläufig runzelig 

punktuliert. Die Membran mit drei ziemlich deutlichen Venen. 

Die Rima orificiorum des Metastethiums nach vorn gebogen 

und mit der DLängsleiste einen Bogen bildend, die bis zum 

Vorderrande der Pleuren sich erstreckt. Die Beine sind kurz, 

fein behaart. — Long. 1.8, lat. 0.9 mm. 

Ist nahe mit C. mznutus POPP. verwandt, unterscheidet 

sich aber durch den gedrungeneren, matteren Körper, durch 
den etwas anderen Bau der Fähler, durch die Punktur des 

Halsschildes sowie durch etwas andere Farbe. — Peradeniyal, 

TAS KISTA 

Div. Anthocoraria, 

17. Lavinia n. gen. Der Körper schmal und ziemlich 

lang, oben glänzend, halb abstehend, ziemlich lang hell be- 

haart, der Kopf und der Halsschild an den Seiten ausserdem 

mit einigen längeren und gröberen, abstehenden, dunklen 

Haaren besetzt. Der Kopf ist gestreckt, deutlich länger als 

breit, vor den Augen vorgezogen, der vorgezogene Teil 
ebenso lang als die Augen, die letztgenannten glatt, gross, 

nur: wenig hervorspringend, wodurch der Kopf nur wenig 

breiter als der Vorderrand des Halsschildes ist. Die Stirn 
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ist ungefurcht. Das Rostrum erstreckt sich etwas äber die 

Spitzel der Vorderhäften, das erste Glied sehr kurz, die 

Fiöhlereinlenkungsstelle nicht erreichend. Die Fähler sind 

etwas kärzer als Kopf und Halsschild zusammen, mässig lang, 

halb abstehend behaart, das erste Glied etwas verdickt, die 

Kopfspitze fast erreichend, das zweite zur Spitze verdickt, 

viel länger als das erste und an der Spitze ebenso dick als 

dasselbe, die zwei letzten etwas dänner als das zweite an der 

Basis, zusammen etwa ebenso lang als das zweite, nicht 

spindelförmig, das letzte etwas länger als das dritte. Der 
Halsschild ist etwas kärzer als am Basalrande breit, nach 

vorn ziemlich verengt, der Basalrand sehr tief ausgeschweift, 

die Seiten vor der Basis sehr seicht ausgeschweift, vorn 

nicht gerundet, nicht abgeflacht, gerandet, die Scheibe inner- 

halb der Randung mit einem schmalen Längseindrucke. Die 

Scheibe ist etwas vor der Mitte mässig stark, quer einge- 

dräckt, glatt, flach, der Basallobus in der Mitte mit einer 

ganz feinen Längsfurche, die Apicalstrictur schmal, etwa 

ebenso breit als das zweite Fuhlerglied an der Spitze dick. 

Das Schildchen ist flach, hinter der unbedeckten Basis quer 
eingedräckt. Die Hemielytren etwas die Spitze des Hinter- 

körpers uberragend, nach hinten leicht erweitert, am Seiten- 

rande mit abstehenden Häärchen bekleidet, das Embolium 

mässig breit, zur Spitze etwas erweitert und hier etwas schmäler 

als das halbe Corium, das letztgenannte und der Clavus fast 

glatt, der Cuneus gross, etwa um die Hälfte kärzer als der 

Aussenrand des Coriums. Die Membran mit drei deutlichen 

Venen, die etwa in gleicher Entfernung von einander stehen. 

Die Hinterflugelzelle mit einem Hamus, der von der Vena 

subtensa, ziemlich vor der Vena decurrens entspringt. Die 

Rima orificiorum des Metastethiums ziemlich nach vorne 

gebogen und in einer Leiste bis zu den Pleuren sich er- 

streckend. 

Sehr nahe mit Ånthocoropsis POPP. verwandt. Der Körper 
aber ist schmal und gestreckter, der Kopf mit wenig her- 

vorspringenden Augen, länger, der Basalrand des Halsschildes 

ist viel tiefer ausgeschnitten, die Scheibe feiner quergefurcht, 

der Hinterlobus mit einer feinen Längsfurche, der Aussen- 

rand des Emboliums mit abstehenden Haaren besetzt und 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). I7 
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die Membran mit drei Venen. — Von Åunthocoris FALL., 

FIEB. sofort durch den ganz abweichenden Bau der Orificien 

des Metastethiums zu unterscheiden. 

Typus: L. pusilla n. sp. 

Lavinia pusilla n. sp. Schwarz, das Schildechen an der 

Basis bräunlich, der Clavus schwarzbraun, das Corium gelb, 

die Membran rauchig braunschwarz, nicht irisierend, die 

Spitze des Rostrums, die Fähler und die Beine gelb, die 

Spitze des zweiten Fiählergliedes und die zwei letzten braun. 

Das zweite Fählerglied mehr wie doppelt länger als das 

erste, etwas länger als der Kopf mit den Augen breit. Der 

Halsschild kaum !/4 kärzer als am Basalrande breit, der letzt- 

genannte kaum mehr als doppelt breiter als der Vorder- 

rand. — Long. 1.6, lat. 0.6 mm. — Peradeniyal, XII, I de 

Fam. Nabidae. 

Unterfam. Reduviolinae. 

18. Reduviolus (s. str.) capsiformis GERM. Mount La- 

vinjals CI Ti Stuck: 

19. Reduviolus (Stenonabis) venosus POPP-IGZ NG 

brachyptere Exemplare, J und 2, stimmen betreffs der Farbe, 

des Kopf- und Fählerbaues sowie des Baues der g-lichen 

Copulationsorgane gut mit die von Java beschriebenen ma- 

cropteren Typen iberein, woher ich nicht zweifle, dass die 

brachypteren Stäcke zur oben genannten Art zu fähren sind, 

dies um so mehr, da REUTER auch eine brachyptere Art 

derselben Gattung beschrieben hat und ausserdem eine an- 

dere aus Sumatra erwähnt.! 

Forma brachyptera: Beim 2 erstrecken sich die He- 

mielytren bis zur Mitte des vierten Dorsalsegments, beim S$ 

bis zur Spitze des fänften. Die Membran ist beim 3s etwas 

länger als beim 2 und öberragt bei beiden etwas die Spitze 

des undeutlich abgesetzten Cuneus, die Venen beim Cr z 

beim 9 fast ganz verwischt. Der Halsschild ist viel schinälet 

und länger, der Basalrand kaum doppelt breiter als der Vor- 

derrand. Die dunklen Zeichnungen der Oberseite sind aus- 

1 Mém. Soc. Ent. Belg., XV, Pp. 108. 
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gedehnter, auf dem Halsschilde ausser der Mittellinie zwei 
andere jederseits, eine breitere äussere und eine schmälere 

innere dunkel, die dunklen Begrenzungen der Venen auf den 

Hemielytren ausgedehnter und beim Y fast ganz zusammen- 

fliessend und die Membran ausgedehnt verdunkelt. Die 

dunklen Zeichnungen der Hinterbeine sind undeutlich, sonst 

betreffs der Farbe und der Fählerbau u. a. mit der macropte- 

ren Form ibereinstimmend. — Peradeniya!, 14—18. XII, $ 
Hades: 

Ausserdem liegt mir eine stark brachyptere neue Art 

aus Java vor, die hier beschrieben wird. 

Reduviolus (Stenonabis) brevipennis n. sp. Schmutzig 

gelbgrau, auf dem Kopfe eine Längsbinde, die iber die 

Mitte des Halsschildes bis zum Basalrande fortsetzt, die Seiten 

hinter den Augen, eine Längsbinde an den Seiten und eine 

kärzere jederseits der Mittelbinde, nur uber den Basallobus 

sich erstreckend, auf dem Halsschilde, die Hemielytren, eine 

Fleckenreihe in der Mitte der Oberseite des Hinterkörpers, 

zwei schmale Längsbinden auf den Propleuren und eine breite 

Längsbinde jederseits der hinteren Bräste und jederseits tuber 

die Unterseite des Hinterkörpers sich erstreckend, braun, das 

Schildchen in der Mitte mit einer Längsbinde, die Querein- 

dräcke jederseits innerhalb des Connexivums oben auf dem 

Hinterkörper, der letztgenannte oben und unten zur Spitze 

und die äusserste Spitze der Ventralsegmente auf dem Con- 

nexivum schwarzbraun, die Venen auf den Hemielytren gelb- 

lich, das Rostrum gelb mit verdunkelter Spitze, die Fiähler 

braun, das erste Glied in der Mitte und ausserdem an der 

Spitze ganz schmal sowie das zweite gelb, das letztgenannte 

undeutlich braun geringelt mit breit schwarzer Spitze, die 
Beine gelb, die Spitze der Schienen schwarzbraun, die Schen- 

kel und die Schienen braun geringelt und gefleckt, die Hin- 

terschenkel vor der Spitze und die Hinterschienen hinter der 

Basis sowie das letzte Fussglied braun. 
Oben matt, nur der Hinterkörper glänzend, die ganze 

Oberseite halb abstehend, ziemlich kurz behaart, der Kopf 

ausserdem mit einigen langen, abstehenden Haaren. Der 

Kopf ist etwas kärzer als der Halsschild. Die Stirn etwa !/s 
breiter als der Durchmesser des Auges, der Clypeus ziemlich 



2 58 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

hervortretend. Das erste Fählerglied ist etwas länger als 

der Kopf, das zweite um die Hälfte länger als das erste, die 

zwei letzten unter einander fast gleich lang, länger als das 

zweite. Der Halsschild ist schmal, länger als breit, der Basal- 

rand nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, die Scheibe 

vor der Mitte eingeschnärt, der Basallobus wenig gewölbt, 

fast horizontal, dicht und ziemlich kräftig, runzelig punktiert, 

der Vorderlobus glatt, die Apicalstrictur sehr breit, fein run- 

zelig puntiert. Die Hemielytren sind sehr kurz, nur etwas 

die Basis des zweiten Dorsalsegments uberragend, mit weni- 

gen Venen ausgebildet, das Corium nur wenig länger als 

der Clavus, der Cuneus nicht abgesetzt, die Membran sehr 

rudimentär, viel breiter als lang, ohne Venen. Die Ventral- 

segmente jederseits mit einer Reihe glänzender Gräbchen. 

Die Beine wenig lang, halb abstehend behaart, die Vorder- 

schenkel verdickt, unten sehr dicht mit abstehenden Haaren 

besetzt, die Schienen ziemlich lang, sehr fein bedornt, die 

vier vorderen innen mit ganz kleinen, schwarzen Zähnchen 

bewehrt, die Vorderschienen zur Spitze etwas erweitert mit 

einer "Fossa spongiosa. Das erste Glied der Elintermisse 

ganz kurz, das zweite kaum kärzer als das letzte. — Long. 

6, lat. "max. 1.9 mm. — Java: Samarang!, IV 1900, EUJAE 

COBSON. 

20. Arbela umbonata (DIST.). Peradeniya!, 14—218. 

TTT 2 Anuradhapura!, 19—21. XII, I SM 

Fam. Schizopteridae. 

21. Schizopterops n. gen. Der Körper gedrungen und 

breit, ziemlich gewölbt, nach hinten erweitert und hier an 

den Seiten gerundet, matt, Kopf, Halsschild und Schildchen 

halb abstehend, kurz behaart, der Kopf ausserdem mit eini- 

gen längeren, abstehenden Haaren. Der Kopf ist vertical 

und ziemlich nach hinten gezogen, zu den hervortretenden 

vorderen Acetabula gedräckt, von oben gesehen sehr kurz, 

nicht vorgezogen, von vorn gesehen breit vorgezogen, etwas 

breiter als lang Die Stirn ist etwas glänzend, sehr fein 

granuliert, ziemlich gewölbt, der Clypeus kurz und schmal, 

nach hinten gebogen, von der Stirn deutlich abgesetzt. Die 



"B. POPPIUS: ZUR KENNTNIS DER HEMIPTEREN-FAUNA CEYLON 'S. 259 

Augen sind ziemlich klein, fein granuliert, etwas nach hinten 

gerichtet, dicht zum Vorderrande des Halsschildes gedräckt, 

ziemlich hervorspringend. Das Rostrum ist ganz kurz, etwas 

die Spitze der Vorderhäften tuberragend. Die Fähler sind 

gleich unterhalb der Augenspitze eingelenkt, die zwei ersten 

Glieder (die zwei letzten mutiliert) sehr kurz, das erste zur 

Spitze kräftig verdickt, das zweite duänner und unbedeutend 

länger als das erste. Der Halsschild ist viel breiter als lang, 
nach vorn wenig verengt, flach gewölbt und mässig geneigt, 

der Basalrand fast gerade abgestutzt, die Seiten gerade, die 

Scheibe ohne FEindräcke, die Apicalstrictur flach, ziemlich 

breit, nach den Seiten zu stark verschmälert. Das Schild- 

chen ist klein, flach, mit bedeckter Basis, fast breiter als 

lang. Die Hemielytren an den Seiten kräftig gerundet, ge- 

wölbt, beim 2 unbedeutend die Hinterkörperspitze iberra- 

gend, von gleichförmiger, lederartiger Konsistens, nur die Rän- 

der des Clavus und der Aussenrand des Coriums ganz 
schmal verdickt. Der Clavus ist gut ausgebildet, mit einer 
etwas erhobenen Vene. Die Brachialvene des Coriums ganz 

am Innenrande des letztgenannten verlaufend, die Cubitalvene 

etwa in der Mitte des Coriums eine etwas gestreckte Zelle 

bildend, die von der Basis und von der Mitte nach innen 

je eine Quervene zur Brachialvene aussendet. Von der Mitte 

der Apicalhälfte entspringen nach aussen schief zum Aussen- 

rande und nach innen schief zur Brachialvene je eine Vene 

und von der Spitze der Zelle läuft eine Vene aus, die etwas 

weiter nach hinten sich in zwei Ästen gabelt und in die 

Spitze der Hemielytren auslaufen. Alle Venen erhoben. Die 

Beine sind kurz, kurz behaart, die Schienen fein, aber 

ziemlich lang, fein bedornt, die Vorderschienen sehr leicht 

gebogen. 

Durch den sehr charakteristischen Verlauf der Venen 

ausgezeichnet. Ist wohl am nächsten mit Schzzoptera FIEB. 

verwandt. 

UiypuskoSck. pusilus D. sp. 
Schizopterops pusillus n. sp. Dunkelbraun, der Kopf 

zur Basis, die Spitze der Schenkel und die Schienen gelb, 

das Schildchen und die Hemielytren schmutzig graubraun- 

gelb, die Venen braun. 
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Der Halsschild ist etwa dreimal kärzer als am Basal- 

rande breit, der letztgenannte etwa mit !/+ seiner Länge 

den Vorderrand uberragend. — Long. I1.:r, lat. 0.7 mm. — 

Anuradhapural, 19-214 I I P- 

Anm. In Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., LII, Afd. A, N:o 1, 

p. 7, habe ich eine Dipsocoriden-Gattung ZTeratoneura be- 

nannt. Da der Name aber schon fräher gebraucht worden 

ist, ändere ich dieselbe in Teratocombus um. 



Till kännedomen om Haltica Engströmi 

och dess biologi. 

Af 

John Sahlberg, 

Med en plansch. 

Då jag för mer än 2 decennier sedan genomgick och 

bestämde en större samling Coleoptera, hvilken Professor 

OTTO ENGSTRÖM under sin studenttid med stor ifver sam- 
manbragt från skilda orter i södra Finland, påträffade jag 

där tvenne exemplar af en Haltica tagna i Thusby socken i 

Nyland, som betydligt afvika från våra öfriga arter af släk- 

tet, hvarför jag ansåg dem representera en ny art, hvilken 

jag efter upptäckaren kallade 4. Engströmi. 
Sedermera återfanns arten af d. v. Docenten OSVALD 

KIHLMAN (nu Senator KAIRAMO) i flera exemplar på en äng 

nära till Orlowska poststugan vid floden Pjosa i trakten af 

Petschora i norra Ryssland, där den lefde på »Ulmaria pen- 

tapetala>. 

Arten förevisades därpå af mig på Societas' pro Fauna 
et Flora fennica möte den 6 februari 1892, hvarvid jag i kort- 
het omnämnde dess kännetecken, framhållande, att den skilde 

sig från alla nordeuropeiska arter genom sin långsträckta 

form, sina afrundade skuldror med otydlig humeralknöl å 

elytra, som hafva fin punktur!? o. s. Vv. ; 

1 Medd. af Soc. Faun. et F1. fenn. XIX, p. 19 (1893). — Catalog. 

praecurs. Coleopt. in valle Petschora, Horae Soc. ent. ross. NEREVI LA DEROS 

276 (1898). 
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Emellertid blef arten ej nogare beskrifven hufvudsakligast 
på grund af saknaden af hanexemplar. Arterna af släktet 
Haltica s. str. äro nämligen ytterst svåra att åtskilja och 
begränsa, emedan de mycket likna hvarandra samt något 

variera till skulptur och kroppsform. Enligt uppgift af den 

tyske entomologen JULIUS WEISE, som grundligt studerat 

Halticiderna, kunna endast hanexemplaren med säkerhet be- 

stämmas.. I sitt) stora arbete. Naturgesechenterldermnsekt 

ten Deutschlands, Band VI, p. 828 säger han: »Die Fest- 

stellung der Arten nach äusseren Kennzeichen wird durch 

die ueberraschende Wandelbarkeit aller Merkmale so sehr 

wie in keiner anderen Gattung erschwert, in den meisten Fäl- 

len unmöglich gemacht, so dass mit Sicherheit ueberhaupt 

nur die Männchen bestimmt werden können, deren Penis-form 

innerhalb der Gattung recit verschieden ist, innerhalb jeder 

Art aber ziemlich constant bleibt.» 

Förhoppningen att af Herr WEISE snart få se en ny 

monografisk bearbeteing af de palearktiska formerna af detta 

släkte bidrog äfven i någon mån därtill, att jag tills vidare ej 
kom att sysselsätta mig med den nya arten. 

Under sin resa 1 norra Ryssland sommaren 1903 anträf- 

fade emellertid D:r B. PoPPIuUS flera exemplar af samma art 

på en fuktig skogsäng vid Tschublaschkoje emellan Mezen 

och Archangelsk den 21 augusti samt upptog den i sin af- 

handling om resans resultat! under det af mig föreslagna 

namnet. 

Fem år senare återfanns arten äfven i Finland. Stude- 

randen YRJÖ VUORENTAUS, hvilken med stor flit och fram- 

gång under några somrar ägnat sig åt undersökning af norra 
och mellersta Österbottens Coleopterfauna, medförde från sina 

exkursioner trenne exemplar, hvaraf han tagit tvenne vid 

Brahestad (Raahe) den 15 juli 1908 och det tredje på ön 

Hailuoto (Karlö) utanför Uleåborg den 16 aug. 1909. Exem- 

plaren lågo likväl obestämda, tills ett nytt fynd, som gjordes 

i närmaste grannskapet af Helsingfors, ånyo fäste uppmärk- 

samheten vid den så länge förgätna arten. 

1 B. Poppius, Weitere Beitr. z. Col. nordöstl. Russl., Acta Soc. Faun. 

et F1. fenn. XXKXI p. 28, 302 (1908), å 
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På en exkursion våren 1911 anträffade studd. M. A. 

SALOKAS och R. FREY flera exemplar däraf invid Gammel- 
staden, där den förekom på Spiraea ulmaria a en mycket 
inskränkt lokal, en liten af odlade ängar på alla sidor om- 
gifven skogsdunge, ett litet stycke väster om Vanda å. Sedan 

dess hafva under höst och vår på det anvisade stället flera 

exemplar insamlats, dels med håf från den nämnda växten, 
dels med insektsåll från löf och andra växtdelar vid dess 

rötter, bland hvilka den sökt sig vinterläger. På en areal 

af endast ett par tiotal kvadratmeter sågos flera exemplar af 

denna växt med alldeles sönderätna och vissnade blad, i 

hvars skifva den fullbildade skalbaggen bitit talrika hål, stun- 

dom lämnande endast hufvudnerverna oberörda, under det 

på andra sidan om ett smalt sund af ängen, där samma växt 

förekom talrikt, inga spår af denna phytophag under de första 

ären kunnat upptäckas. Efter senaste mycket varma sommar 

hade den något spridt sig, så att på hösten några exemplar 

påträffades litet längre från den första fyndorten. 

Mina ifriga bemödanden att på andra ställen i Helsing- 

fors-trakten och under resor i södra och mellersta Finland finna 

denna lätt igenkänliga MHaltica hafva hittills icke haft fram- 

gång. Af de redan gjorda fynden torde dock kunna antagas, 

att vi här hafva en från öster invandrande art, som med ti- 

den kommer att få en större utbredning och säkert äfven 

förr eller senare skall visa sig i Sverige. 

Under de årstider jag och mina unga exkursionskamrater 

varit i tillfälle att insamla arten här vid Helsingfors (från slu-. 

tet af september till början af november samt i början af 

maj) har hanen visat sig vara ytterst sällsynt, så att jag hit- 

tills af detta kön funnit endast 3 exemplar bland mer än 50 

honor. Att förhållandet kort efter den normala kläcknings- 

tiden är annat, kan man antaga, och därpå tyder äfven den 

omständigheten, att af de tvenne exemplar, som herr VUOREN- 

FAVSKtog. vid) Brahestad den 16- juli; det: ena-var ett han- 

exemplar. | 
I hopp om att få lära känna denna skalbagges utveck- 

ling företog jag mig en vår att hålla några exemplar däraf 

i fångenskap i en glasburk och förse dem allt emellanåt med 
friska blad af näringsplantan. Exemplaren, som alla voro 
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honor, trifdes väl, äto med glupskhet hål i Spiraea-bladen, på 

hvilka de lifligt kröpo omkring, men gjorde endast mycket 

korta hopp. Efter någon tid lade de äfven flera ägg på bla- 
den, men dessa hade ett sjukligt utseende och icke ett enda 

af dem kom till utveckling, hvilket väl hade sin grund däri, 

att de ej voro befruktade. 

Denna /Aöst tagna exemplar, som jag på samma sätt sö- 

ker uppföda, visa sig mera tröga och ej så glupska att för- 
tära af åt dem bjudna Spiraea-blad, samt hafva hittills ej 
lagt några ägg, ehuru ett hanexemplar införts bland dem och 
de redan 4 omkring veckor hållits tillsammans i fångenskapen. 

Då jag emellertid senaste sommar kom att vistas i Hel- 

singfors en kortare tid, beslöt jag att göra ett besök på stäl- 
let och vandrade dit den 2 juli. Här påträffade jag icke få 
larver af olika storlek, hvilka voro i färd med att på samma 

sätt äta hål på bladen af Spiraea ulmaria, som den fullbil- 

dade insekten under vår och höst. Af imago lyckades jag 

då finna endast en hona. 

Några af larverna inlades i sprit, ett mindre antal togs 

lefvande i en burk med näringsplantans blad. Då jag sedan 

begaf mig på resor, kommo dessa larver att lämnas utan 

vård, men vid återkomsten på hösten fanns ett exemplar af 
den utkläckta skalbaggen Haltica Engström ligga död i bur- 

ken likasom några larver. Häraf framgick således, att jag 
verkligen hade funnit larven till denna art, samt att dess 

kläckningstid torde infalla i slutet af juli månad. 
Då jag sålunda numera har tillräckligt material för denna 

Haltica-arts karakterisering, meddelas här en utförligare de- 

skription öfver densamma med bifogande af några ord om 

larvens byggnad. j 

Haltica Engströmi J. SAHLB. 

PISEVS Fig: 1—5). 

Elongata, subceylindrica, virescenti-coerulea interdum Ssu- 

pra per partem vel tota aeneo-virescens, nitida, alata, hume- 

ris elytrorum obtusis, tuberculis humeralibus sat obsoletis, 

capite deflexo, carina frontali fortiter elevata, tuberculis fron- 

talibus bene discretis, deplanatis, subtriangularibus, mandibulis 
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tridentatis, dente interiore minuto; antennis breviusculis, ar- 

ticulo 3:0 secundo !/3 longiore et quarto paullo breviore, 
prothorace subtilissime et parce punctulato, linea transversali 

tenui sed acute insculpta; elytris lateribus subparallelis, sub- 

tiliter parcius punctatis et subtilissime alutaceis. Long. 4,2— 

5,2 mm. 

Mas: Antennae longiores et validiores. Tarsi antici di- 
stincte dilatati, articulo primo magno valde dilatato et incras- 

sato, latitudine apicali perparum longiore et articulo tertio 

distincte latiore; intermedii articulo basali etiam distincte 

dilatato, latitidine apicali circiter !/14 longiore; postici arti- 
culo primo quam in femina parum latiore. Segmentum ulti- 

mum ventrale medio glabrum, nitidum, sublaeve, impressione 

magno triangulari antice basin fere segmenti attingente, pos- 

tice latiore et profundiore in fundo linea longitudinali im- 

pressa. Penis postice obsoletissime dilatata, apice rotundato- 

truncata, medio obsolete apiculata, limbo apicali medio tenu- 

issime inciso, subtus area media lateralibus distincete latiore, 

impressa, lateribus subparallelis sed paullo ante apicem in 

parte quarta tertia obsoletissime coarctata, medio carina 

elevata instructa, carina basin versus distincte in plaga 

subplana dilatata et juxta apicem parum dilatata et sulculo 

divisa; areis lateralibus intus fortiter carinato elevatis ibique 

distinete oblique cribratis, extus apicem versus longitudinaliter 

excavatis, sublaevibus; penis supra in triente media fortiter 

et dense transversim carinulata. 

H. Engströmti J. SAHLB. apud Societatem pro Fauna et 

Flora fennica d. 5 febr. 1892, vide Medd. Soc. Faun. et Fl. 

fenn. XIX, p. 19 (1893). — Catal. praecurs. Coleopt. in valle 

Petschora, Horae Soc. ent. ross. XXVII, p. 9, 276 (1898). — 

B. PoPPIus, Weit. Beitr. zu Col. nordöstl. Russl., Acta Soc. 

pro Faun. et Fl. fenn. XXXI p. 28, 302 (1908). 
Species statura angusta subcylindrica a congeneribus 

nostris mox distinguenda et HA. ericeti ALL. magis similis 

sed tamen paullo angustior et colore plerumque coeruleo di- 
versa, structura penis H. ampelophagae GUER. magis affinis 

sed area media paginae inferioris angustiore et aliter con- 

structa et praeterea ab hac specie in nominibus differt, ex. gr. 

struetura elytrorum et prothoracis. — Corpus elongato-sub- 
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cylindricum, latitudine circiter duplo et dimidio longius; 

punctura paginae superioris quam in congeneribus plerisque 

subtiliore et remotiore insigne. Caput magnum cum oculis 

prothorace t/s angustius, deflexum, virescenti-coeruleum, in- 
terdum aeneo-virescens, nitidum; carina faciali inter antennas 

fortiter elevata, acutiuscula, tuberculis frontalibus magnis, 

deplanatis, ubique bene discretis, subtriangularibus, laevibus, 

regione circa antennarum basin impressa, obsolete rugoso- 

punctata, fronte ceterum sublaevi, genis sub oculis dense 

rugosopunctatis, striis lateralibus frontalibus acute insculp- 

tis, continuis, versus oculorum marginem posticum di- 

rectis; mandibulis tridentatis, dentibus superioribus sub- 

aequalibus sulco profundo separatis, inferiore minuto, palpis 

maxillaribus articulo penultimo incrassato, praecedente di- 

stincte crassiore, ultimo conico-ovato; labro parvo piceo, 

laevi. Oculo magni, subglobosi. Antennae breviusculae, seg- 

mentum secundum ventralem attingentes, apicem versus le- 

vissime incrassatae, obscure virescenti-coeruleae, vel virescen- 

tes, tenuissime griseo-pubescentes; articulo primo magno, 

incrassato, fere obconico, secundo hoc multo angustiore et 

duplo breviore, latitudine sua apicali tamen distincte longiore, 

3:0 praecedenti sesqui longiore conico-cylindrico, 4—06 sensim 

perparum cerassioribus et longioribus, 7—10 iterum sensim 

paullo brevioribus et angustioribus, ultimo apice acuminato, 

praecendentibus paullo longiore. Prothorax basi elytris paullo 

angustiore, basi longitudine sua circiter ?/a latior, apice quam 
basi distincte angustior, lateribus subrectis, parum rotundatis, 

tenuiter marginatis, basi late rotundata utrinque levissime si- 

nuata, distincte licet tenuiter marginata; angulis anticis 

distincete callosis, porrectis, posticis subrectis; Supra trans- 

versim convexus, nitidus, subtilissime valde remote punc- 

tatus, superficie perminute alutacea, linea transversa anteba- 

sali acute insculpta, subrecta, punctura inter hanc lineam et 

basin paullo densiore et profundiore, in disco antico interdum 

fovies duabus majoribus transversim positis; coeruleus vel 
rarius aeneo-virescens. Scutellum rotundato-triangulare, sub- 

laeve, colore ut in prothorace. Elytra oblonga, subceylindrica, 

quam in céeteris speciebus fennicis angustiora, latitudine ba- 

sali communi plus duplo et prothorace quadruplo longiora, 
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pone medium obsoletissime tantum dilatata, lateribus sub- 

parallelis;  humeris late rotundatis tuberculis humeralibus 

parvis, obsoletioribus, sutura et lateribus tenuiter sed distincte 

marginatis, margine laterali tamen juxta apicem ipsam eva- 

nescenti; supra modice convexa, subtiliter et parce sed tamen 

multo profundius et paullo densius quam in prothorace punc- 

tata, punctis secundum latera interdum in serie positis et in 

disco hine inde callis longitudinalibus laevigatis obsoletis- 

simis saepe observandis; punctura et sculptura tamen 

ut in speciebus congeneribus variabili, punctis versus 

basin suturae plerumque erebrioribus et profundioribus; 

superficie subtilissime reticulato-strigosa, areolis magis trans- 

versim positis, virescenti-coerulea vel viride aenea, protho- 

race concoloria vel discoloria, margine suturali saepissime 

anguste aeneo- vel aureo-micante; pagina inferiore elytrorum 

nigro-coerulea distincte striata. Alae explicatae fumatae, 

costis nigricantibus. Corpus subtus viridi-aeneum vel coeru- 

leum, tenuissime breviter, in abdomine tamen praesertim in 

segmento ultimo paullo densius, flavo-pubescens; pectore 

obsoletius subrugoso-punctatum et in fundo subtilissime et 

dense transversim strigoso; prosterno lobis lateralibus 

utrinque marginatis, medio transversim leviter convexis, pro- 

cessu postico porrecto, pone coxis parum declivi, sublineari, 

ubique crassius marginato; mesosterno rugoso, ubique acute 

marginato, medio subdeplanato, apice inter coxas calloso- 

elevato, callo obsolete binodoso, postice fortiter angustato et 

apice obsolete bituberculato; metasterno transversim dense 

et subtiliter strigoso, postice sensim latius et profundius longi- 

tudinaliter impresso, postice acute marginato, medio obtuse 

subangulariter emarginato. Pedes breviusculi, viride aenei vel 

rarius coerulei, parce tenuissime pubescentes, femoribus sub- 
tiliter punctatis et subtilissime strigosis, tibiis omnibus pos- 

tice obsolete carinatis, flavo-pubescentibus; tarsis angustis, 

nigro coeruleis; in femina anticis articulo prime latitudine 

apieali circeiter ?/4 longiore et secundo duplo longiore, pos- 

ticis articulo basali valde elongato longitudine sua quadruplo 
fere et secundo 2!/2 longiore. Abdomen paullo fortius et 
densius punetatum, segmento primo medio longitudinaliter 

distincte fere canaliculato, sequente obsolete impresso. 
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Colore paginae superioris nonnihil variat ut discernendae 

sint varietates sequentes. 

Forma normalis: supra tota virescenti-coerulea. 

Var. b.: supra coerulescens, prothorace viridi-aeneo. 

Var. c: supra viride-aenea, elytris coeruleis. 
Var. d: supra tota viridi-aenea. 

Var. e: supra tota violacea. 

Habitat in Fennia et Rossia boreali in Spiraea ulmaria, 

cujus folia avide consumit tam imago, quam larva, foramina 

numerosa in lamina eorum mordens. Imago tota fere aestate 

obvius, breviter nec alte saltat. — In Fennia primum de- 

texis dom. OTTO ENGSTRÖM, qui ante plures annos speci- 

mina duo in paroecia Thusby cepit. Deinde prope oppidum 

Brahestad (Raahe) in Ostrobothnia media d. 15 julii 1908 et 
in insula Hailuoto juxta oppidum Uleåborg (Oulu) d. 16 
augusti 1909 specimina pauca invenit dom. YRJÖ VUOREN- 

TAUS. Demum in proxima vicinitate Helsingforsie tempore 

vernali et autumnali plura specimina capta sunt, sed solum 

unico loco prope ostium fluminis Vanda aå, ubi primum 

mense Majo anno 1911 invenerunt domini M. A. SALOKAS 

et R. FREY. In fKossia borealt in valle fluminis Petschora 

plura specimina cepit dom. O. KIHLMAN (KAIRAMO) et iti- 

dem capiose inter flumen Mezen et oppidum Archangelsk 

invenit dom. B. PoOPPIUS. Varietates 6. c et e. rarissime 

occurrunt. 

Öva respectu magnitudinis corporis maxima, cylindrico 

ovalia, apice utroque obtuse rotundato, flavescenti-albida, 

subtilissime punctulata et perminute alutacea, in plaga foli- 

orum Spiraeae ulmariae adfixa sunt. 

Larva: Corpus elongatum, latitudine sua circiter sexies 
longius, depresse cylindricum, in annulis thoracis magis de- 

pressum, ab annulo mesothoracico usque ad annulum sextum 

abdominis lateribus parallelis, annulis tribus ultimis sensim 

angustioribus; supra tuberosum et tuberculatum, lateribus 

tuberculis majoribus biseriatim positis; virescenti-fuscum, in 

adultis obscurius; thorace linea media angusta pallida per- 

currente, incisuris abdominis etiam paullo dilutioribus; undique 

breviter parcius setosum. — Caput prothorace circiter !/3 
angustius, subrotundatum, corneum, setis breviusculis exsertis 
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dispersum, temporibus late rotundato-angustatis, fronte im- 

pressa, occipite longitudinaliter sulcate impresso; epistomate 

subtriangulari a fronte linea impressa satis distincta discreto; 

clypeo transversim lineari, longitudine quadruplo latiore; 

labro hoc paullo longiore et multo angustiore, antice late 

rotundato, gibboso-convexo. Mandibulae rufo-ferrugineae, apice 

dilatatae, intus dentibus 5 acutis armatae, dente intermedio 

majore. Maxillae cardine elongato, mala parva rotundata; 

palpis maxillaribus satis longis, 4-articulatis, articulo basali 
valde incrassato, brevi, secundo brevissimo tertio distincte 

crassiore sed vix longiore, quarto conico ovato praecedenti- 

bus duobus simul sumtis distincte longiore. Labium mani- 

feste explicatum, mento maximo subtrapezoidali, basi longi- 

tudine paullo latiore, apicem versus fortiter angustato, late- 

ribus rectis, antice latissime emarginato, angulis apicalibus 

acutis, paullo productis; ligula tumidula; palpis labialibus 

brevibus biarticulatis. Antennae brevissimae in excavatione 

juxta angulos anticos frontis insertae, conicae, porrectae, tri- 

articulatae; articulo primo valde incrassato, brevi; secundo 

parva annuliformi, articulo minuto verruciformi apice setam 

longam gerente praedito; tertio praecedente multo angustiore, 

conico. Prothorax supra corneus, nitidus, laevis, paullo ante 

medium satis fortiter rotundato dilatatus, supra leviter con- 
vexus, mox pone medium impressione versus iatera pro- 

fundiore in partes duas divisus, secundum latera et mar- 

ginem anticum setis seriatim positis "munitis, setis duabus 

utrinque validioribus, manifestis. Mesothorax et metathorax 

fere similiter constructi, longitudine circiter triplo latiores, 

prothorace manifeste latiores, integumento molliore, disco 

callis duabus corneis setigeris paullo magis quam dimidium 

segmenti occupantibus et lateribus utrinque tuberculis itidem 

setigeris parati. Prosternum inter coxas tuberculis duobus 

parvis munitum; coxis approximatis oblique positis, longius- 
culis, apicem versus dilatatis; trochanteribus brevibus; femo- 

ribus tibiis longioribus et crassioribus; tarsis brevibus, 

conicis, unguem formantibus. Mesoternum et metasternum 

rugoso-inaequalia, scutis tribus corneis munita, horum unico 

anterius posito majori subtriangulari, latere longiore antror- 

sum sito, duobus alteris parvis lateralibus pone coxas ovali- 
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bus; coxis mediis modice, posticis latissime inter se re- 

motis, ambabus ut et pedibus ceterum ut in prothorace 

constructis, sed tamen paullo magis evolutis; pleuris meso- 

et metathoracis fortiter rugosis et tuberculis fortiter elevatis 

setigeris ornatis. Segmenta abdominalia 9, inaequaliter pli- 

cata, 'tuberosa et tuberculata, parce setigera; tuberis corneis 

in quoque segmentorum 6 anteriorum dorsalium in seriebus 

duabus transversalibus, sulco seu plica transversali separatis, 

positis. Pleurae plicatiles, tuberculis in quoque segmento 

duobus majoribus nitidis et valde elevatis, altero supra altero 
infra commissuram positis cum tuberculis vicinis series duas 

formantibus. Annuli 7:us et 8:us teretiusculi fortius et acutus 

tuberculati, Segmentum ultimum leviter deflexum; valvula 

dorsali cornea, longitudine sua circiter sesqui latiore, late 

excavata, postice calloso-marginata, extus setis nonnullis ar- 

mata, seta utrinque laterali duabusque in margine postico 

valde remotis validioribus, manifestis; valvula anali inferiore 

leviter foveolata. Spiracula mesothoracica aperta, abdomi- 

nalia subocculta. 

Förklaring till Plansech IV. 

Haltica Engströmi SaAmLB. Fig. I hane, 2 hona, 3 larv, 4 hanens kopu- 

lationsorgan, 5 angripet Spirea-blad. 



Undersökningar öfver äggen hos 
Ephemeriderna. 

Af 

Simon Bengtsson. 

Med 3 planscher och 14 textfigurer. 

Under mina studier öfver de svenska Ephemeriderna, 

öfver hvilka en monografi förberedes, har jag naturligtvis ej 

kunnat undga att äfven stifta bekantskap med många arters ägg. 
I planläggningen af dessa mina undersökningar ingick emeller- 

tid icke ursprungligen ett närmare ingående på äggen och 

deras byggnad. Men de många intressanta och oväntade 

strukturer, som här efter hand trädde mig till mötes och det 

ljus, som flera af dessa visade sig kunna kasta öfver vissa 

ännu dunkla drag i dessa insekters biologi, kommo mig att 

åt äggen skänka en allt större uppmärksamhet. Äfven ur 

systematisk synpunkt visade sig snart en närmare undersök- 

ning af äggen kunna afvinnas ett betydligt intresse, i det att 

de synas i många fall gifva värdefulla hållpunkter för afgräns- 

ningen af både högre och lägre grupper. 

Den synvinkel, som anlagts på undersökningen, har varit 

att i första hand söka utröna äggens byggnad och formför- 

hållanden, hvarför densamma närmast afser att utgöra ett bi- 

drag till dessas morfologi. Att närmare afhandla ägghöl- 

jenas och mikropylens bildningssätt har däremot legat utan- 

för min plan. Dock har jag ej kunnat underlåta att för ett 

säkrare fastslående af homologierna eftergå vissa delars an: 

läggning; och det resultat af mera allmänt intresse, som jag 
härvid vunnit, äfvensom ett och annat af hvad jag i öfrigt 

iakttagit af chorions och chorionbihangs bildningssätt vågar 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 18 
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jag tillika framlägga såsom ett bidrag till kännedomen om 

äggens morfogenes. 

Undersökningen af äggen har verkställts dels på lefvande, 

i vatten aflagda ägg, dels, och i fråga om flera arter uteslu- 

tande, på i sprit konserveradt material af aflagda äggmassor 
eller oftast från ovarierna af såväl imago som subimago och 
ofta, för jämförelses skull, äfven larven under mikroskopet 

utpreparerade ägg. 
I flera fall har jag äfven begagnat mig af snittmetoden, 

oftast för kontrollerandet af resultat, vunna på den andra 

vägen, eller i fall då jag i fråga om den sedda strukturens 

riktighet stannat i ovisshet. Objekten, d. v. s. oftast hela 

djuret, fixerades i allmänhet i Carnoy's vätska under 10—15 
min. eller stundom något längre. Såsom färgningsvätskor an- 

vändes dels alunkarmin (efter Grenacher), dels pikrokarmin 

(efter Wezigert), dels ock dubbelfärgning med hämatoxylin-eosin. 

För utrönande af chorions och chorionbihangs kemiska 

natur har jag betjänat mig af härför brukliga reaktionsmedel: 
bismarckbrunt, kongorödt, muchämatein m. fl. För gifna råd 
och anvisningar i denna punkt ber jag här få säga ett tack 

till min vän prof. HANS WALLENGREN. 

IE Historik. 

Öfver äggen hos Ephemeriderna föreligga hittills endast 

få undersökningar. I systematiska arbeten afhandlas desamma 

icke alls eller endast helt kort. I PICTET's förtjänstfulla verk 

Histoire Natur. des Insectes Névroptéeres. Bamille 

des Ephémérines. Geneve 1843—1845 finnas äggen af 

tvenne arter afbildade, nämligen Ephemera vulgata I. (Pl. 

IV. Fig. 7) och Potamanthus eneus |Ephemerella, ? ignita 

Pop.) (Pl. XXXII. Fig. 4—5), men utan att desamma, lika 
litet som andra arters ägg, omnämnas i texten. Och EATON's 
stora standard-verk öfver ifrågavarande insektordning A revi- 
sional Monograph ofrecent Ephemerid&e or Mayflies: 

Trans. of Linn. Soc. Sec. Ser. Vol. III. London 1883—1888 

innehåller om äggen endast följande: »The eggs, indefinitily 

numerous, are diversiform according to the genus, some being 
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subrotund, others elliptical. An appendage of various rela- 
tive size is in certain cases present at one end of the egg; 
for example, in Cenis it is narrowly crescentic, but in Ep/he- 
merella it nearly equals the yolk itself in size, and forms in 
combination with it a somewhat figure-of.8-shaped mäss» 
fteksid. 11). 

I litteraturen föreligga i öfrigt endast strödda bidrag till 
kännedomen om en och annan arts ägg. 

Redan hos de äldre författarne finna vi ej sällan äggen 
af Ephemerider i korthet omnämnda och äfven afbildade. 
Sålunda beskrifver och afbildar SVAMMERDAM! äggen hos 
den af honom ingående undersökta Palingenia longicauda 
OL.” REAUMUR? skildrar äggläggningen samt afbildar ägg- 
massorna (>»les grappes d'oeufs») hos en annan mellaneuro- 
peisk art, Polymitarcys virgo OL. (Pl. 44. Fig. 6—38), och en 
annan »assés petite espeéce», sannolikt af fam. Baéride (Pl. 
45. Fig. 10—12), och DE GEER” lämnar en god framställning 
af äggläggningen och äggen hos vår vanliga Ephemera wvul- 
sara LIN. Den ofvan omnämnda egendomliga »appendage» 
(EATON) eller » Aufsatz»-bildningen å äggen synes först vara 
iakttagen af LÉON DUFOUR”, som helt kort omnämner äggen 
hos en Heptagenia-art (»Ephemera flavipennis» ViGchEShos 
>”Ephemera lutea» (= Potamanthus luteus LIN.), hos hvilken 
senare de beskrifvas såsom »terminés soit en avant soit en 
arrigre, par une sorte de chapiteau hémisphérique». Samma 
slags bildning beskrifves kort efteråt ganska ingående och äfven 
afbildas af BURMEISTER” hos ägget af Polymtitareys virgo OL. 

1 J. SWAMMERDAM, Biblia nature Pars I. Leyde 1737, sid. 255. Tab. 
SV. Fig. 2. 

? Samma arts ägg äro sedan utförligare behandlade af C. CORNELIUS, 
Beiträge zur nähern Kenntniss der Palingenia longicauda Ouiv. Elberfeld 
MerSiSidir4. Taf. I. Fig. 1. 

> RÉAuMUR, Mémoires pour servir å Vhistoire des Insectes. T. VI. 
Paris 1742, sid. 494 f. 

+ CH. DE GEErR, Mémoires pour servir å VPhistoire des Insectes. T. 
FI Par. 2. Stockh. 1771, sid. 638. Pl. 2 pfa Ba OS Ho 

> LÉon DuFour, Recherches anatom. et physiol. sur les Orthoptéres, 
les Hyménoptéres et les Nevroptéres. Mém. Mathem. des Savants étrangers. 
T. VII. Paris 1841, sid. 582. 

f H. BURMEISTER, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Ephe- 
meren. D'ÅLTON u. BURMEISTER'S Zeitung f. Zool. Bd I. 1848, sid. 110. Taf. 
IRR:g. 21—22,. 
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Vår närmare kännedom om äggen hos Ephemeriderna 

liksom hos insekterna öfver hufvud — daterar sig emeller- 

tid först från år 1855, då LEUCKART framlade sin omfattande 

undersökning Uber die Micropyle und den feinern Bau 

der Schalenhaut bei den Insekteneiern. Mäller's Archiv 

f. Anatom. u. Physiol. Här blifva äggen hos fyra olika Ephe- 

merider beskrifna och en »Aufsatz»-bildning konstaterad hos tre 

af dem, nämligen förutom hos den nyss nämnda Polymtitarcys 

virgo OL. (>Palingenia horaria»)', hos tvenne Cenis-arter 

— hos den ena /(C. lactea (2)) i båda polerna — och därjämte 

hos den fjärde arten Heptagenia (»Baötis») venosa, »an bei- 

den Polen eine Menge lockiger Stränge» (anf. arb. sid. 201 ff. 

Taf. X (IV). Fig. 5—7). Vidare påvisas hos äggen en mikro- 

pyle-bildning i ena eller båda polerna, äfvensom den finare 

byggnaden samt bildningssätten för densamma och chorions 

olika delar?. 

Öfver nämnda »Aufsatz'» natur hade redan BURMEISTER” 

uttalat sig därhän, att densamma vore »eine örtliche Verdickung 

der äusseren Eihaut», men tillägger i en not, att han kände 

sig frestad att parallelisera den med den af STEIN? under 

tiden beskrifna s. k. corpus luteum på insektäggen. LEUC- 

KART kommer däremot till den märkliga slutsatsen, att den 

består »aus einer Unmasse von Samenfäden, die in Strängen 

oder Biändeln beisammenliegen und auf den Micropylapparat 

aufgeklebt sind». Han säger sig så mycket mer vara öfver- 

tygad om riktigheten af sin tydning, som han genom direkt 

jämförelse »die Identität dieser Bändel mit den Samenfäden 

genau constatirt», ja, »an frisch gelegten Eiern» (af Cenis 

1 Denna arts ägg afhandlades vidare af N. JorYy, Études sur Pembryo- 

génie des Ephéméres notamment chez la Palingemia virgo. Mém. de VAcad. 

d. Science. Toulouse 1876; och N. Jory et E. Jory, Contributions 2 Uhiste 

natur. et å Panat. des Ephémérines. Revue des Science. Natur. TT VS 18708 

2 LEUCKARTS citat (1. c. sid. 200) från DE GEER är felaktigt och hänför 

sig icke till någon Ephemerid, utan både hvad text och afbildning beträf- 

far till »Hemerobius (Sialis) lutarius» (DE GEER, anf. arb. SIC 22: EL 255 

Fig. 4—5). DE GEER kände ingen dylik bildning (»Aufsatz+) hos Epheme- 

riderna. 

3 Anf. arb. 

4 FR. STEIN, Vergl. Anatomie und Physiologie der Insecten. I. Die 

weibl. Geschlechtsorgane der Käfer. Berlin 1847. 
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Zactea) till och med kunnat iakttaga sådana »durch die Micro- 

pylen hindurchschläpfend> (1. c. sid. 202). Äfven om de 

nämnda »lockige Stränge» å Heptagenia-ägget anser LEUC- 

KART, att de »gleichfalls ohne Zweifel als Samenfadenbändel 
in Anspruch genommen werden därfen» (1. c. sid. 202. Anm). 

Senare undersökningar öfver ägget hos Potamanthus lutcus 

(LIN.) af GRENACHER! och PALMÉN” påvisade denna LEUC- 
KARTS tydning af »Aufsätze» vara ohållbar, enär dessa upp- 

stå, atminstone hos sistnämnda art, i ovarierna, till och med 

redan under larvlifvet. 
GRENACHER bekantgör äfven för första gången? hos 

samma art närvaron af långa, spiralvridna trådar, ändande 
hvar i en kulformig bildning, hvilka finnas i äggets mellersta 

zon och som han är böjd att uppfatta såsom ett slags »An- 

heftungsapparat», tjänande »gewissermassen als Ankar» för 

äggen. Med dessa homologiserar PALMÉN ” spiraltrådarna i 

äggets båda poler hos af honom undersökta Heptagenia-arter 

och uppfattar såväl trådar som »Aufsatz»-bildningar hos Ephe- 

merid-äggen såsom »einfach Chorionanhänge, die schon im 

Eirohre entstehen». 

Bidrag till kännedomen om äggen hos släkt. Czenzs hafva 

senare lämnats af HEYMONS? och ULMER”. 

II. Äggläggningen. 

De allra flesta Ephemerider lägga ägg, äro ovipara. År 

1837 lämnade VON SIEBOLD'” först en kort notis om, att en 

1 H. GRENACHER, Beiträge zur Kenntniss des Eies der Ephemeriden. 

Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XVIII. Leipzig 1868. 

? J. A. PALMÉN, Uber paarige Ausfihrungsgänge der Geschlechtsor- 

gane bei Insecten. Helsingfors 1884. 

3 Redan BURMEISTER (Handb. d. Entomol. Bd. 1. Berlin 1832, sid. 

199) omnämner kort, att han hos »Ephemera marginata FABR.> fann äggen 

i ovarierna »durch zarte Fäden von Ei zu Ei verbunden»>. 

£ Anf. arb. sid. 66. 

35 R. HEYMONS, Grundziäge d. Entwickel. und d. Körperbaues von Odo- 

naten u. Ephemeriden. Anh. zu den Abhandl. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 

Berlin 1896, sid. 6. 

6 G. ULMER, Ephemeriden aus Java, gesam. von Epw. JAcoBson. Notes 

from Leyden Mus. Vol. XXXV. 1912, sid. 106 ff. 

7 C. E. TH. v. SteEBorbp, Fernere Beobacht. iäber die Spermatozoen der 

wirbellos. Thiere. Arch. f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1837, sid. 425. 
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(af honem icke närmare bestämd) art vore vivipar. Några år 

senare publicerade CALORI' en mera ingående undersökning 

öfver viviparien hos Clocon dipterum (L.), hvilken sedan be- 
kräftats genom undersökningar af JOLY?, CAUSARD? och 
BERNHARD”. Af sistnämnde författare hafva äfven » Chloéon 
simaile» och » Chlocon dimidiatum» uppfattats såsom vivipara. 

EATON, som kort omnämner CALORI's och JoLY's iakt- 

tagelser af »larviparition» hos Clogon dipterum, tillägger: 

»although they supposed that the young were produced from 

impregnated eggs retained within the mother, perhaps for 

some weeks, it may be conjectured, with equal if not grea- 
ter probability, that these were the produce of unfertilized 

ova advanced to maturity within the nymph and hatched 

as soon as she became an imago»?. Att så emellertid icke 

är fallet, utan att en embryonalutveckling af äggen inträder 
först hos imago och såsom följd af en förutgången befrukt- 
ning, framgår till fullo däraf, att äggen både hos larv och 
subimago ännu befinna sig på ett ganska outveckladt stadium 
(se nedan), och honor (imago), som utkläckts i akvariet och 

bevisligen aldrig varit i tillfälle till parning, aldrig bringa 

embryoner till utveckling och aflägga icke heller sina ägg." 

BERNHARD har angifvit vissa kriterier för förekomsten af 

vivipari hos Ephemeriderna, nämligen a) »wenn in jeder Ei- 

röhre nur ein Ei gebildet wird (monoistisch), das erst bei der 

Imago im Calyx anzutreffen ist, b) wenn die Eier von einem 

1 I. CaALori, Sulla generazione vwvivipara della Chloe Diptera (Efemera 

Diptera LiN.). Nuov. Annal. d. Scienze Natur. (2) Vol. 9. Bologna 1848. 

— Citerad efter EATON. 

2? Bullet. d. Soc. d'étude d. Scienc. Natur. de Nimes. T. V. 1877. Ut- 

gör en öfversättning af CALoRrI's skrift jämte anmärkningar. 

3 CAUSARD, Sur un Ephémére vivipare, Cloéopsis diptera. Compt. Rend. 

dLACad: Ad. SC. CITERA KIIOO: 

£C. BERNHARD, Uber die vivipare Ephemeride Chlogon dipterum L. 

Biol: Centralbl. "BARECSSVilEo OZ: 

SEAT E arb. Sid. 

6 Ett par sådana i akvariet kläckta och obefruktade honor, som jag 

en gång experimenterade med, höll jag vid lif i omkr. 5 veckor och det 

ena individet, som jag efter denna tid »skar», befanns icke innehålla spår 

af embryoner. Det andra individet lyckades tyvärr komma ut och flög sin 

väg — tydligen ännu vid full vigör! 
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dännen, weichen, nicht chitinösen Chorion umgeben sind»!, 

Baserande härpå, kan jag, såsom resultat af mina undersök- 

ningar öfver chorions byggnad, från denna synpunkt endast 

taga Cloöon dipterum (LIN.) i anspråk som vivipar, ty endast 

hos denna art har jag funnit en tunn och mjuk, icke chitinös 

'chorion, som i påfallande grad afviker i detta hänseende 

från andra af mig undersökta Ephemeriders ägg. — En 

undersökning af ovarierna hos utväxt larv och subimago af 

samma art har gifvit härmed sammanfallande utslag: jag har 

funnit ovarialrören hos båda tydligt monoistiska, bestående 

hvart af en enda, hos larven ännu mycket liten, rund, proxi- 

mal äggkammare, innehållande ett af tydligt follikelepitel 

omgifvet ägg samt en hos larven mycket stor, aflångt fyr- 
kantig och af stora polyä&driska celler sammansatt, hos sub- 

imago starkt reducerad, terminal näringskammare jämte en 

kort ändtråd. På snitt genom tvenne individer af imago 

(insamlade i det fria i början af Juni) har jag dessutom sett 

väl utbildade embryoner liggande till stort antal i calyx. 

Undersökningen af ovarierna har jag utsträckt äfven till 
flera andra arter. Hos alla har jag kunnat konstatera tyd- 

ligt polyoistiska äggrör af den meroistiskt-telotropha typen, 

hvilken har tyckts mig vara den hos Ephemeriderna genom- 

gående”.  Särskildt hvad den af BERNHARD såsom vivipar 
uppgifna Clocon simile EAT. angår, bör framhållas, att jag 

äfven hos denna funnit polyoistiska äggrör, innehållande 
hvart hos larven i allm. 3—5, hos subimago, där talrika ägg 

redan sågos liggande nedstigna i calyx, 1—3 ägg. 
Af våra nordiska Ephemerider är därför helt visst endast 

Cloéon dipterum (LIN.) vivipar. 

Ovipari eller vivipari hos Ephemeriderna visar sig följ- 

aktligen nära sammanhänga med olikheter i dels ovarial- 

rörens, dels chorions byggnad och kan jag därföre genom 

min undersökning i långt mera utsträckt grad bekräfta rik- 

HADE arD. SIC 470. 

? Det är märkligt, att J. Gross (Untersuchungen uber die Histologie 

des Insecten-ovariums. Zool. Jahrb., Abtheil. f. Anat. Bd. 18. Jena 1903; 

Sid. 154) uppgifver äggrören hos Ephemeriderna vara »nach den iberein- 

stimmenden Angaben PALMÉN's und BRANDT's panoistisceh». Båda afbilda 

dem nämligen såsom telotropha. 
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tigheten och tillämpligheten af de af BERNHARD antagna 

kriterierna från morfologisk-anatomisk synpunkt för de olika 

propagationssätten. 

Antalet ägg, som af en hona afläggas, är mycket stort, 

dock, såsom det tyckes, hos samma art något varierande. 

RÉAUMUR'! uppgifver sammanlagda antalet ägg hos den af 

honom undersökta Polymitarcys virgo OL. vara 700— 800. 

N. JoLrLY? har räknat hos samma art i allm. endast 240 å 

250 »dans chacune des deux masses ovigéres». Enligt BERN- 

HARD växlade antalet ägg hos de af honom undersökta 

tio ovipara arterna mellan »ca. 1600 (Siphlurus) bis etwa 

5000 (Ephemera wvulgata)». Själf har jag härpå undersökt 

imago af Siphlurus estivalis EAT. och af Ephemera danica 

MÖULL., som båda hade abdomen svällande full af ägg, och 

efter noggrann räkning funnit hos den förra 2343, hos den 

senare 37435 ägg. 

Hos de vivipara formerna med deras monoistiska ägg- 

rör bör antalet ägg i ovarierna naturligen väntas vara ett 

ringare och sammanfallande med antalet ovarialrör. BERN- 

HARD uppgifver antalet ägg hos en 98 af Clocon dipterum 
(L.) vara 600-—700; själf har jag hos en subimago af samma 

art approximativt beräknat antalet till inalles 700—9800. 

Sammanhängande med det stora antalet, äro äggen ge- 

nomgåaende mycket små. De minsta har jag träffat hos 

Baéetis muticus (LIN.), där de hafva en längd af högst O,154 

mm.; de största förekomma inom familjen Siphluride, där 

de hos Potameis elegans BGTN nå en längd af ända till 

O,415 MM. 

Äggen afläggas normalt alltid i vatten. Den vanligaste 

och, såsom den väl bör anses, typiska modus för ägglägg- 

ningen är, att honan, såsom man ofta är i tillfälle att få 

iakttaga, särskildt vid åar och andra rinnande vatten, fly- 

gande utöfver vattnet, då och då slår ned på ytan och låter 

äggen afgå, samtidigt från båda oviduktmynningarna mellan 

7. och 8. ventralsegmenten, hvarvid vingarna ses hållas i 
snedt upprätt ställning och de tre sista segmenten uppåt- 

böjda i nästan rät vinkel samt svansborsten sträckta opp 

TYAmfNarbonsid. 405. 

20 NE JOY: Études sur I'embryogénie des Ephémer., sid 244 not. 5. 
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öfver vattnet. Stundom får man under sådana observationer 
se honan äfven liggande på vattnet med utsträckta vingar 

och svansborst och bortföras med strömmen, ur stånd att 

mer höja sig opp i luften. Dylika individer har jag antagit 

i allmänhet vara sådana, som uttömt sina äggmassor och nu 

genast hemfalla åt förgängelsen. 
Dessa mina iakttagelser knyta sig närmast till arter af 

släktet Ephemera. 
Samma form för äggläggningen går väsentligen igen 

hos många andra, såsom Siphlurus, Siphlurella, Potametis, 

Ephemerella, Ecdyurus m. fl, men ett itererande af deras 

nedstigande på vattnet, med äggens afläggande i flera om- 

gångar och flera eller färre ägg åt gången, såsom absolut 

bestämdt kan utsägas vara det normala förhållandet hos släk- 

tet Ephemera, har jag ej här kunnat förvissa mig om. Möj- 

ligen gäller det om Sip/hlurus-arterna och kanske flera inom 

samma familj. 
Hos flera af de sist omnämnda arterna ser man ej säl- 

lan honorna flyga omkring med de utträdda äggmassorna 

fästade nära spetsen vid bakkroppens undersida, och jag 

vågar tro, att dessa äfven, under det de flyga hän öfver 

vattnet, kunna låta sina äggmassor afgå och falla ner i vatt- 

net. Så torde normalt vara fallet hos arter af släktet Cenis. 

Hos dessa har jag icke blott iakttagit, att de under flykten 
afkasta sin subimaginalhud, utan att imago Y stundom till 

och med samtidigt uttömmer sina äggmassor och låter dem, 

inneslutna inom subimaginalhuden, falla i vattnet. 

Af särskildt äldre författare, bl. a. de store biologerna 

under 1700-talet REÉAUMUR, DE GEER m. fl., afbildas ej säl- 

lan dylika aflagda äggmassor af oftast aflång form. I fråga 
om flera arter, hos hvilka sådana beskrifvas, gäller, att, när 

desamma in toto eller större eller mindre delar af dem komma 

i vattnet, de så godt som omedelbart falla sönder, därigenom 

att kittsubstansen af ett eller annat slag, som omgifver och 

sammanhåller äggen, i vattnet upplöses, hvarvid de enskilda 

äggen isoleras och spridas omkring samt till följd af sin 
större specifika vikt genast sjunka till botten. Sådan struktur 
och sådant förhållande hos äggmassorna återfinnes hos ar- 
terna inom släktena Ephemera, Leptophlebia, Baötis och 
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möjligen äfven inom fam. Siphluride m. fl. I dessa fall 

kan icke blifva tal om egentlig »Laichbildung». 

I allmänhet har man på de aflagda äggklumparna hos 

Ephemeriderna anlagt en dylik enhetlig synpunkt och ansett 

dem vara endast mera tillfälliga, provisoriska och därför ock 

mindre formbestämda anhopningar af ägg, sammanhållna af 
ett i vatten lösligt bindämne af geléartad natur. 

Mina undersökningar öfver äggstrukturen, sammanställdt 

med hvad jag iakttagit i afseende på äggläggningen, hafva 

emellertid bibragt mig den uppfattningen, att äfven inom 

ifrågavarande insektgrupp 1 tämligen stor utsträckning en 
»Laichbildung» förekommer. Såsom verkliga »Laichmassen» 

torde sålunda de båda ur ovarierna uttömda, formbeständiga, 

oftast mer eller mindre runda äggmassor få betecknas, som, 

savidt mina iakttagelser räcka till, normalt afläggas inom 
familjerna Ephemerellide, Cenide och Heptagenide. »Rom- 

men» (»Laich») kommer dock här till stånd på ett från »laich- 
bildende» Odonater och Trichopterer m. fl. något afvikande 
sätt, nämligen icke genom en mer eller mindre riklig, äggen 

omhöljande och sammanhållande gelé- eller kittsubstans, 

utan genom från äggchorion utgående fina, särskildt formade, 

uttänjbara- trådar af en betydlig resistens och, såsom det 
tyckes, genomgående af chitinnatur.. På detta förhållande 
har redan HEYMONS! gjort uppmärksam hos släktet Cenis. 

Genom talrika sådana trådar och uteslutande genom dem 

sammanhållas äggen från hvart ovarium särdeles fast till en 

»Laichmasse» af bestämd form och låta sig endast med våld, 
genom trådarnas afslitande, skiljas från hvarandra. Dylika 

trådbildningar af olika typer och bildningssätt blifva i det 

följande under respektive släkten närmare beskrifna. 

Den biologiska betydelsen af äggens afläggande i så- 

dana samlade grupper synes mig kunna antagas vara i främsta 

rummet att komma äggen att hastigare sjunka till botten, 

hvilket just i fråga om dessa arter påtagligen spelar en be- 

tydelse med hänsyn till afkommans skyddande, enär de i 

allmänhet aflägga äggen i rinnande vatten, men äfven med 

hänsyn till modern att på möjligast korta tid och med 
minskad risk verkställa den ofta farliga äggläggningen. 

1" Anf. arb..sid. 6. Arten nämnes icke. 

REON 
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Denna senare form för äggens afläggande torde få anses 

representera en högre utvecklingsgrad än den förra, där dei 

allmänhet afläggas »gradually», flera eller färre åt gången 

och genast åtskiljas. 
En andra hufvudmodus för äggläggningen består däri, 

att honan kryper ner under vattnet, omgifven af ett luftlager, 

och afsätter äggen på stenar och andra föremål åa botten, 
där de sedan ses som rundade fläckar i enkelt sammanhän- 

gande lager bekläda ytan, fastkittade vid dem. Sådant till- 

vägagångssätt är säkert iakttaget för arter af släktet Bactis 

och beskrefs först af EATON! hos Baétis pumilus BURM. (= 56. 
snuticus IAIN.). Takttagelsen är sedan bekräftad af ANNA 

MORGAN” och nyligen af Danmarks utmärkte insektbiolog 

Dr. WESENBERG-LUND?”. 
Liksom hos den första ofvan anförda gruppen af arter 

afgå äfven här äggen i flera omgångar och fixeras genom 

ett stelnande sekret vid underlaget. 

ljömSpecieltdel 

I. Fam. Ephemeride. 

Gen. Ephemera (LIN.) LEACH. 

IE i onlgatra LIN. = Denna arts agg Deskrefst ock 
afbildades, såsom ofvan nämndt, redan af DE GEER” och 

har sedan väl utförligast omnämts af HEYMONS”, som äfven 

skisserat några hufvuddrag af dess embryonalutveckling. 

Både ovarialägg och aflagda ägg ha undersökts. 
Äggen (Taf. I. Fig. 1) äro: till formen ovala med bredt , 

afrundade ändar, af hvilka den ena (främre?) oftast är något 

1 A. E. EATON, Trans. of Entom. Soc. London 1873, sid. 401. 

2? A. H. MORrGANn, May-flies of fall Creek. Annals of Entom. Soc. of 

An eR GA: VOL LV: IOTI, Sid. II6 ff. PIC CER 

3 C. WESENBERG-LUND, Fortpflanzungsverhältnisse: Paarung und Eiab- 

lage der Sisswasserinsekten. Abderhalden's Fortschr. d. Naturwiss. For- 

schung. Bd. 8. Berlin 1913, sid. 171. 

FRA TNERAT DA SIA: 030 LPIEnZ FRIA 0: 

5 R. HeyYMons, Uber die Fortpflanzung und Entwickelungsgeschichte 

der Ephemera vulgata L. Sitz.-Bericht. d. Gesellsch. Naturf. Freunde zu 

Berlin: -Jahrg. 1896, sid: 82: f. 
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sned; längden 0,25 mm., största bredd O,r41— 0,149 mm.; fär- 

gen, liksom hos öfriga undersökta arter, gulhvit. 

Chorion är färglös och strukturlös, på ytan helt slät och 

jämn, utan skulptur och utan alla bihang; dess tjocklek 0,oo41— 

O0,0069 mm.; är dubbel, bestående af en i allm. tjockare (ända 

till O,oo4 mm.) exochorion och en starkare ljusbrytande, tunn 

endochorion. Med bismarckbrunt färgas den förra starkt gul- 
brun, liksom med muchämatein blåviolett, hvilket visar, att 

den är af mucinnatur. 
I vatten aflagda ägg fastna hårdt vid underlaget: ste- 

nar, växter o. dyl, som de vid sjunkandet ett och ett 

komma på. 
En gulmembran (oölemma) finns tydligt utbildad, homo- 

gen och ytterligt tunn. 
Någon mikropyle har jag icke kunnat upptäcka. 

2. E. danica MÖLL. — Ovarialägg undersökta. 

Äggen (Taf. I. Fig. 2) till formen tunnlika, tjockast öfver 
midten, i ändarne tvärt afstötta, ungefär lika i båda poler; 

längden 0,25 mm., största tjocklek 0,:4—0,:5 mm.; färgen 

gulhvit. 
Chorions tjocklek intill 0,0069 mm., i öfrigt lika med £. 

vulgata. | 
Oölemma är tydlig. — Ingen mikropyle har kunnat upp- 

täckas. 

3. E. glaucops PICT. — Äggens form öfverensstämmer 

närmast med vulgata, men de äro vanligen något mindre 

och i ena ändan litet smalare; längden 0,23—0,235 mm., största 

bredd 0,13 —0,14 MM. 

Chorions tjocklek O,oo4r. — I öfrigt råder öfverensstäm- 

melse med de båda andra arterna. 

2. Fam. Leptophlebiide. 

Gen. Leptophlebia WESTW. 

I. L. marginata (LIN). — Äggen äro ovala eller sna- 
rast ovoida, d. v. s. något tjockare i ena ändan och i båda 
ändar rundade; till färgen hvitgula. Storleken varierar, märk- 

värdigt nog — äfven hos aflagda ägg — ganska betydligt; 
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den ordinära längden är 0,19—0,207 mm. och bredden 0,o9— 

O,rr, men enstaka ägg nå ända till 0,244 mm. i längd och 

0,:36 mm. i tjocklek. 

Chorions tjocklek 0,oo5 mm. Dess utseende ter sig myc- 

ket olika å ovarialägg från (i sprit) konserveradt material och 

å lefvande ägg: | 
a) hos ovarialägg af konserv. material, både subimago 

och imago (Taf. I. Fig. 3): Chorions : yta är här ojämn af 

större, tätt ställda, rundade, plattkullriga och något olikfor- 

miga, starkt ljusbrytande, vårtlika upphöjningar, mätande i 

genomskärning O,o1o—0,o18 mm. Behandlas äggen med kali- 

hydrat, försvinna de nämnda upphöjningarna och ytan ter sig 

så godt som alldeles jämn, och sedd en face visar den nu 

en tydlig och vacker retikulering, med rundadt 3— 5-kantiga 

maskor af 0O,oo27—0,004r mm. diam., som i profilbild afteck- 

nar sig mycket tydligt genom hela 

chorions tjocklek med omväxlande 

mörkare (mellanväggarna) och starkt ) 

ljusbrytande ställen (»cellinnehållet>); 
dessa senare bilda å ytan svaga, 2 

rundade små vårtor. AR a 
Oo - o . . FET q (VD 

b) å lefvande ägg, såväl ovarial- ff OuegN 
(KS 

ägg (hos både subimago och imago) ot bb a 

som i: vatten aflagda (Textfig. 1). Konturbild. Hft Anhäftnings- 

Chorion visar den nyss nämnda reti- = organ. Förstor. X 160. 
kuleringen genast mycket tydlig, men 

hvad som framför allt frapperar är, att hela ytan är besatt 

med tämligen tätt ställda, utåt och något mot båda äggpo- 
lerna (hvardera halfvans stafvar mot fesp. pol) riktade, cy- 

lindriska eller något litet mot spetsen tjockare och här tvärt 

afstötta, färglösa och starkt ljusbrytande stafvar, mätande i 

längd 0,oo83—0,o111 mm. och i tjocklek O,oo41—0,0053 MM. 

Tillsättes till preparatet kalihydrat, kan man under mikro- 

skopet följa dettas inverkan. Stafvarna ses först blifva allt 

tunnare och tunnare, såsom allt finare trådar (men förlängas 

icke), för att sedan alldeles försvinna i denna form — de 

liksom »smältas ner». Chorions yta blir i stället att börja 

med starkt ojämn af plattkullriga, något olikstora och delvis 

på hvarandra hopade, starkt ljusbrytande vårtor, återkallande 
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den ofvan beskrifna bilden hos i sprit konserverade ägg. 
Vårtorna nivelleras efter hand allt mer och chorion synes 
slutligen alldeles jämn samt i optiskt genomsnitt betydligt 

tjockare än förut. Urtvättas så behandlade ägg i vatten, 
återtaga de icke sitt ursprungliga utseende och hafva nu all- 

deles förlorat sin förra adhesionsförmåga och lossna från under- 

laget (jfr nedan). 
På detta stadium af proceduren (KOH-behandlingen) vi- 

sar sig chorion uppbyggd af tvenne tydliga lager: 1) ett 

yttre, strukturlöst, ljusbrytande, som sedan under kalihydratets 

fortsatta inverkan synes fullständigt försvinna, och 2) ett inre, 

som företer den ofvan under a) beskrifna strukturen med en 
fin retikulering, som aftecknar sig i optisk profilbild genom 

hela dess tjocklek, med omväxlande mörkare och ljusare 

ställen. Detta lager visar tillika en anmärkningsvärd, tydlig 

horisontal skiktning i 3—4 ytterst tunna lameller, en struktur 

som för öfrigt återfanns äfven hos KOH-behandlade ägg från 
konserveradt material. Liksom hos dessa visar ytan äfven- 
ledes samma små rundade upphöjningar af maskornas ljusare 

»innehåll>». 
Äfven å lefvande intakta ägg framträda dessa små upp- 

höjningar af ytan i profilbild ganska tydligt och utanför dem 

kan iakttagas nu ett sammanhängande, mycket tunnt, ljus- 

brytande, strukturlöst lager éller lamell, som drager sig öfver 

hela ägget och närmast uppbär stafvarna. Dessa senare stå 

ej likformigt tätt öfver hela ytan, utan, såsom från ägginne- 

hållet afpreparerad chorion bäst visar, i tämligen regelbundet 

ordnade grupper om i regel 3—38 stafvar i hvar. De korres- 
pondera icke annat än tillfälligtvis, mot retikuleringens mas- 

kor, hvilkas diameter ju också i allmänhet är mindre än staf- 

varnas genomskärning. 
Behandlas lefvande ägg med bismarckbrunt, färgas det 

nyssnämnda tunna yttersta lagret samt stafvar intensivt brun- 

gula. Likaså erhålles färgreaktion med muchämatein, som 

färgar samma delar blåvioletta. Af t. ex. kongorödt färgas 

däremot hvarken chorion eller stafvar alls. Allt detta ådaga- 

lägger väl, att dessa delar af ägget kemiskt uppbyggas af 

mucinsubstans. 
Stafvarnas, resp. de beskrifna plattkullriga, oregelbundna, 
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starkt ljusbrytande upphöjningarnas »nedsmältande» och för- 

svinnande vid KOH-behandling betecknar följaktligen ettlös- 
ningsfenomen. 

Chorion uppbygges alltså hos denna art af tvenne lager: 
a) en fastare, chitiniserad och retikulerad endochorion och 
b) en starkt ljusbrytande och homogen, mucinhaltig exocho- 

rion, utformad å lefvande ägg i en tunn lamell eller mem- 

bran och från denna utbildade cylindriska stafvar. 
BURMEISTER”" uppgifver, att han »bei einem Weibcechen 

von Ephemera marginata FABR.» vid dissektion funnit »die 
Eierchen durch zarte Fäden von Ei zu Ei verbunden». Jag 
har aldrig kunnät iakttaga något sådant. Tvärtom har jag 
å friskt material såväl som å i sprit konserveradt sådant, af 
både imago och subimago, alltid funnit äggen ligga fria i 
calyx och vid dissektionen falla isär från hvarandra. Öch på 
lefvande, af P2 i vatten aflagda ägg har jag lika litet sett 
några sådana fina trådar, utan de nämnda stafvarna — och 
några andra bildningar å äggen finnas härvid icke att tänka 
på — ha ständigt uppträdt under samma form, såsom tyd- 
liga, i ändan afstötta stafvar af inbördes väsentligen samma 
längd. 

Vid äggläggningen, som jag haft tillfälle att iakttaga i 
akvariet, har jag sett, hurusom honan, sittande på vatten- 

ytan, . låter äggen afgå ett och ett eller i grupper af några 
stycken, hvilka genast event. skilja sig från hvarandra i vatt- 
net och sjunka till botten, där de fästa sig fast vid under- 
laget just förmedelst de nämnda stafvarna. Adhesionen för- 
medlas uteslutande af dessas ändyta och är så fast, att äg- 
gen icke ens t. ex. med sprutflaska låta sig spolas bort. 

Innanför chorion finns en tydlig oölemma, såsom vanligt 
tunn, homogen. 

Mikropyle har jag förgäfves äfven här eftersökt. 
2. L. vespertina (LIN.). — Övarialägg från spritmaterial 

af subimago och imago ha undersökts. 
Äggen öfverensstämma nära i form med förra artens, 

men äro mera utprägladt ovala; till färgen hvitgula; längden 
0,18—0,19 mm., bredden 0O,:o mm. Någon större skillnad i 
storlek mellan äggen har jag här icke bemärkt. 

! Handb. d. Entom. Bd. I. Berlin 1832, sid. 199. 
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Chorion är, såvidt jag kunnat se, alldeles slät och jämn, 

homogen och utan skulptur, dubbel, med båda lagren ungefär 

lika tjocka; dess tjocklek endast 0,oo027 mm. 

Vid preparation af ovarierna falla äggen isär från hvar- 

andra och sammanhänga således ej. 

Bismarckbrunt färgar chorions yttre lager intensivt gul- 

brunt, hvarför detsamma får anses äfven här vara af mucin- 

natur. 

Oölemma är tillstädes, mycket tunn. — Någon mikropyle 

icke iakttagen. 

3. Fam. Ephemerellidze. 

1. Gen. Ephemerella WaALSH. 

1. E. ignita POD. — Äggen hos en representant af denna 

familj, » Potamanthus eneus», möjligen föreliggande art, finnas 

äfbildade af PICTET". 

Äggen afläggas i tvenne klotrunda, formbeständiga mas- 

sor af 1,,—2 mm. diameter. — Så- 

väl ovarialägg af både larv, sub- 

imago och imago som aflagda ägg — 

allt från spritmaterial — ha under- 

sökts. 

Äggen äro till formen kort och 

bredt ovala med rundade ändar. 

Hvad som särskildt karakteriserar 

dem är utbildningen i den ena och 

alltid den främre polen? af en solid, 

appendikulär del (»Aufsatz> BUR- 

og RR Eg MEISTER, LEUCKART), som sitter så- 

sande den längre, toppmösslika Som en hätta eller framkropp på det 

RR 
öfriga eller egentliga ägget. Jag till- 

svarande beteckningar som i låter mig för denna bihangsdel hos 

ERS ROENN EU I. Förstor- Ephemerid-äggen införa den veten- 

FE skapliga termen epithema. Äggets 

färg — såväl ovarialägget som det aflagda — är i påfallande 

ljus gulbrun, medan epithema är hvitt och opakt; vid ge- 

1 Anf. arb. Pl. 33. Fig. 4—5. 

2 Den pol, som bär »Aufsatz», ligger nämligen, såsom jag tydligt har 

sett, i ovarialröret alltid vänd framåt mot djurets hufvud. i 
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nomfallande ljus under mikroskopet ter det senare sig brungult 
och vida mörkare än det öfriga ägget, som blir gulaktigt. Egen- 

domligt nog uppträder inom detta släkte epithema, hvars finare 

byggnad skall nedan närmare beskrifvas, under tvenne olika 

former: a) en kortare, som är den oftast. d. v. s. hos de flesta 

äggen, förekommande (Taf. I. Fig. 4), och b) en mycket längre, 
toppmösslik form (Textfig. II). 

Äggets längd, inclusive epithema af den kortare formen, 

0,216 mm., dess största bredd 0,r33 mm.; själfva epithemas 

längd 0,o3 mm., dess basala bredd 0,o80o mm. — Äggets 
längd, inclus. långt epithema, 0,270 mm., bredd 0,136 mm.; 

epithemas egen längd 0,o90 mm., dess basala bredd 0,o86 mm. 

Chorion är slät, utan skulptur, dess tjocklek 0,oo27 mm. 

Efter tillsats af kalihydrat framträder en mycket skarp gräns 

mellan en något mera ljusbrytande exochorion och en något 
t ockare endochorion, båda, såsom färgreaktioner visa (jfr ne- 
dan), otvifvelaktigt chitiniserade bildningar. 

Om epithemas byggnad har jag iakttagit följande. Det- 

samma — både den kortare och den längre formen af det — 
sitter såsom en hätta på den tydligen redan förut färdigbil- 
dade chorion af den egentliga äggkroppen, som i mikrosko- 

pet kan följas in under epithema och här visar samma struk- 
tur som å öfriga ägget. 

I. Det kortare epithema har närmast formen af ett cir- 

kelsegment, framåt afsmalnande och med den bredare basala 

delen omfattande äggpolen. Här är det relat. bredt, '/2—?/s 
af äggets största tvärdiameter. Dess bakre rand är nästan 

rak. Det är genom en tydlig incisur på sidorna väl skildt 

och afgränsadt från det öfriga ägget, med hvilket det befin- 
ner sig i fast, kongenital förbindelse och det låter sig endast 
genom våld lossas från detta. 

I afseende på dess finare struktur kunna å optisk ge- 
nomsnittsbild (Taf. I. Fig. 5) tre olika zoner urskiljas: 1) en 

central, finkornig zon (a), som utgör dess hufvudmassa och 
som utåt utan bestämd gräns öfvergår i 2) en fibrillär zon (b), 
sammansatt liksom af mot periferien utstrålande fina, regel- 

bundet och tätt vid hvarandra liggande, mer eller mindre vå- 

giga trådar eller hår, sammanhållna af en homogen mellan- 
substans; och 3) en ljusare, strukturlös randzon (c), som har 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 19 
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en genomskärning (bredd) af 0,oo6—0,o008 mm.; denna sista är 
icke utbildad baktill. 

2. Det längre, toppmösslika epithema (Textfig. II) har 

hos denna art den utdragna änddelen relat. kort, ofta 

betydligt kortare än det här vanligen starkt rundade basal- 

partiet. Det sammansättes — allt i optisk genomsnittsbild — 

innerst af en likformig kornig, i genomfallande ljus mörkare 

massa (a—b), omgifven framtill och på sidorna af en ljusare 
homogen randzon (c), alldeles såsom hos den nyss beskrifna 

kortare formen, och visande dessa centrala delar äfven vä- 

sentligen samma formförhållanden som där; men den hos den 

förra urskilda fibrillära gränszonen framträder här mindre tyd- 

ligt, undanskymd af ett här tillkommande, den centrala delen 

rundt om (undantagandes baktill) omgifvande, ljusare, rostrum- 

likt förlängdt parti, hvilket ensamt betingar denna längre 

form af epithema-bildning. I denna del kan, särskildt tyd- 

ligt hos ännu ej fullt färdigbildade ovarialägg af subimago, 

urskiljas en sammansättning af en inre, obestämdt längsstrim- 

mig zon (d) och en yttre, mera finkornig af annan ljusbryt- 
ning (e), som tillika visar en tydlig, tämligen tät, mot ytan 

vertikal tvärstriering och vanligen i början betydligare tjock- 

lek; hos fullt mogna ägg ter sig denna sist nämnda zon slut- 

ligen i allmänhet mera homogen. Hos epithema af denna 

längre typ visar hela ytan dessutom en fin, om än tämligen 

otydlig retikulering. 

Epithema-bildningen af båda slagen och såväl hos ova- 

rialägg som aflagda ägg presenterar sig långt ifrån alltid un- 

der precis samma form. Särskildt är den, påverkad af det 
inbördes trycket i äggmassorna, mycket ofta mer eller mindre 

asymmetrisk, och på aflagda ägg får man t. ex. ej sällan se 

den längre typen i yttersta ändan mer eller mindre sugskåls- 

likt utplattad o. s. v., sålunda formad efter underlaget. Detta 

allt visar tydligt, att dess massa är i början mjuk och plas- 

tisk och den synes äfven länge bibehålla sig sådan. 

Hela epithema gör intrycket att vara en chitiniserad 

bildning liksom chorion, hvilket ock synes bekräftas af dess 
förhållande till vissa färgämnen. Med boraxkarmin färgas 

det sålunda länge i hela sin massa intensivt rödt, men på- 

verkas icke eller endast svagt af bismarckbrunt. 'Vid be- 
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handling med kalihydrat inträder ingen förändring i dess ut- 

seende. : 

Hvilken fysiologisk betydelse denna egendomliga och på- 
fallande appendixbildning hos äggen inom denna familj har, 

har jag icke lyckats utröna, och den förefaller mig öfver huf- 

vud mycket mystisk. En mikropyle har jag hos denna art 
icke kunnat påvisa, men håller för sannolikt, att en sådan, 

liksom hos £. /actea (jfr ock släktet Chztonophora), är att finna 

i den främre äggpolen, och får epithema-bildningen därför 

antagas hafva någon relation till denna. — Att vi här skulle 

hafva att göra med »eine Unmasse von Samenfäden, die in 

Bändeln beisammenliegen und auf den Micropylapparat auf- 

geklebt sind», såsom LEUCKART! med stor bestämdhet tyder 

motsvarande och tämligen snarlika bildning hos släktet Po- 

lymitareys. är naturligtvis uteslutet, eftersom den finns ut- 

bildad redan hos subimago och delvis till och med hos lar- 

ven. Detta blir ännu mera påtagligt af den framställning af 

epithemas bildningssätt hos föreliggande släkte, som nedan 
skall gifvas. 

Å äggets yta träffas hos denna art ännu ett slags in- 

tressanta bildningar, som på grund af sin minimala storlek 

lätt kunna förbises. Å ovarialäggen ser man nämligen myc- 

ket små, starkt ljusbrytande, rundade kulor, som å chorion 
stå strödda en och en och jämförelsevis glest. På ett ägg 
ses under mikroskopet vanligen endast 4—6 dylika samtidigt 

alteckna sig a aggkonturen (Textfig. IL och Taf. I. Fig. 4. 

Aft). De mäta i diam. endast 0,oo18—0,0041 MM. 

Desamma uppstå uteslutande i exochorion. Å ägg be- 

handlade med kalihydrat har jag sett dem bildas här i en 

liten skålformig fördjupning (med plan botten), i hvilken de 

först ligga helt insänkta och omgifna af en likaledes starkt 

ljusbrytande ring, som bildar en svag upphöjning, liksom en 

ringvall, på chorions yta (Taf. H. Fig. 9). Kulans form är 

något afsmalnande mot basen, där den setts sitta fästad i 

»skålens» botten medelst ett fint skaftligt parti. Å mera ut- 
vecklade ägg kan följas, hurusom kulan mer och mer träder 

ut ur skålen, fasthållen vid ägget genom en ytterst fin, enkel 
tråd, som efter hand rullar ut sig korkskruflikt. Tråden bil- 

ISAnf. arb.-sid. 202. 
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das, åtminstone öfvervägande, från nyss nämnda, kulan om- 

gifvande ring, som stundom i en face-bild kan ses samman- 

satt af fina, koncentriska ringar, återgifvande bilden af en 
liten tågrulle. Någon gång har jag äfven tyckt mig se ring- 
formiga insnörningar å nedre delen af kulan, ett strukturför- 
hållande som sålunda skulle tyda på, att tråden delvis bildas 
äfven af kulan. Denna senare förblir alltid i sammanhang 
med trådens fria ända. Både kula och trådar äro följaktligen 

från exochorion differentierade bildningar. 

Trådarna kunna tänjas ut i längd högst betydligt, till en 

längd af äggets hela tvärdiameter och kanske däröfver. Å 
lagda ägg ses trådarna från olika ägg snodda om hvarandra, 
sammanhållande på detta sätt äggen till en klotrund »Laich- 

masse». Detta torde vara deras bestämmelse, sålunda att 

indirekt göra äggen tyngre och få dem »en masse» att sjunka 

till botten. Däremot torde deras betydelse som förankrings- 
organ, för att fästa äggen vid främmande föremål i vattnet, 

här få anses träda tillbaka, om också ej vara helt utesluten. 
Trådarna synas äga en betydlig resistens och vara Dbil- 

dade af chitinämne med stor plasticitet. Härpå tyda ock 

deras färgningsförhållanden. Med boraxkarmin färgas sålunda 

både kula och »ring» ganska starkt röda och med bismarck- 

brunt endast helt svagt gula — alldeles såsom öfriga exo- 

chorion att börja med. Af kalihydrat på- 

verkas de icke. 
En oölemma finns tydligt utbildad. 

2. E. lactata BGTN. — 

Ägget öfverensstämmer i sina allmänna 

a. formförhållanden m. m. nära med före- 

N // gående arts, men afger äfven det, lik- 
f som öfriga utvecklingsstadier, goda art- 

Z karaktärer.  Själfva äggets form är så- 
Fig. III. Ovarial- lunda mera rundad, hvarför dess större 

SRA a Ad bredd-dimension tydligt faller i ögonen, och 
kort epithema (4/fs). epithema, som äfven här uppträder un- 

RE EAS: sä degslbrvEnnedsarnner a) en kort och b) en 

lång, toppmösslik, visar också skiljaktigheter. Det korta epi- 
thema (Textfig. III) är i regel mycket mindre d. v. s. sma- 
lare, hvilket blir så mycket påtagligare, som ägget i sig själf 



S. BENGTSSON: UNDERSÖKN. ÖFVER ÄGGEN HOS EPHEMERIDERNA. 201 

är bredare, och det långa (Taf. I. Fig. 6) har änddelen i all- 
mänhet betydligt längre utdragen och mindre skarpt afsatt 
från det i sig själf breda basalpartiet, hvarför detsamma i sin 
helhet förefaller större än hos föregående art. Bådas finare 
byggnad är densamma som hos denna. 

Äggets längd, inclus. epithema af den korta formen, är 
0,216—0,252 MM., Största bredden 0,r5--0,:62 mm.; epithemas 
längd 0,.o36—0,o43 mm., dess bredd 
ViciWPDasENn 01064 0,072 MM. — Nor AG 
gets längd med långt epithema EVRAT 
0,30—0,324 MM., dess bredd 0,:62— / 
0,:80 mm.; själfva epithema van- p ) 
ligen resp. C,1o8 mm. och 0,097 MM. — Å 

o än / allt å lagda ägg. / 
Chorion är äfven här slät, utan j EN Pool: : K G Fig. IV. Främre polen af skulptur, men tjockare an hos orkat ivitten aflagdt ägg af Ephe- 

nita, mätande i genomskärning O,oos ”erella lactata BGTN, med mi- ja g E , kropyle (m), sedan chorion och 
mm. och med en tydlig skillnad mel- epithema bortpreparerats; i OP- 

lan en starkt ljusbrytande exocho- tiskt genomsnitt. Färgadt med Å Sr ES ANNE bismarckbrunt. Oö oölemma. rion och en dubbelt så tjöckrendo-=reckaadt Re 570 ggr förstor. 
chorion. 

Likadana fasthäftningstrådar jämte terminalkula som hos 
denna art återfinnas äfven här. Eiofro ta af öl visar an. 
läggningen eller rättare utdifferentieringen af en sådan från 
exochorion, hvilken är helt analog med samma hos ignita. 
Trådarnas biologiska betydelse är äfvenledes alldeles den- 
samma som där, och »Laich»massornas form och storlek 
äfvenså. — En tydlig oölemma är tillstädes. 

Hos föreliggande art har jag slutligen iakttagit en bild- [ST S ST 
ping, som torde få tydas såsom en mikropyle. Å aflagdt 
naket ägg, d. v. s. där chorion bortpreparerats, och efter en 
föregående färgning med bismarckbrunt har jag nämligen i 
främre polen, som hos detta släkte skjuter starkare fram i 
midten, såsom en liten kupol, under epithema, tydligt sett en 
fin, rund, väl begränsad öppning i oölemma af 0,oo73 MM. 
diam., som äfven kunde följas ett helt litet stycke in i ägg- 
gulan (Textfig. IV.). I chorion, äfven å löspreparerad sådan, 
har jag däremot förgäfves sökt efter en motsvarig öppning. 
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Strukturen i fråga torde väl ändock icke kunna uppfattas 

annat än såsom en monopor mikropylebildning. 

2 Gen. Chitonophora BGTN. 

1. Ch. Aurivilliz BGTN. — Ovarialägg och aflagda ägg 
1 sprit ha undersökts. 

Äggen afläggas i klotrunda »Laichmassen» af 2 mm. 

diameter. 

Äggen (Textfig. V) äro till formen rent äggrunda och 
bära äfven här i främre polen ett väl ut- 

bildadt epithema. Detta uppträder emeller- 

tid inom detta släkte endast under ex form, 

motsvarande den hos föregående släkte 
beskrifna kortare typen. Det är hos före- 

liggande art kort och bredt med ganska 

starkt konvex framrand; dess längd är 

O,o34 MM. och bredd 0,o83—0,1:02 mm. I 

afseende på sin finare struktur öfverens- 

Fig. V. Ovarialägg stämmer det med samma korta typ hos 

2 hionophora AW släktet Iphemerella. 
Afs epithema. För- Aggen (lagda sådana) äro till färgen 

PARETS ljusare än hos detta släkte, hvitgula och 
mäta i längd, inclus. epithema, 0,295 mm. och i bredd bak- 

till Of OT DANN: 

Chorion är på ytan slät, utan skulptur samt dubbel, 
bestående af en något tjockare och mera ljusbrytande exo- 
chorion och en något tunnare endochorion; dess totala tjock- 

lek O,oo4 MM. 

Anhäftningstrådar af samma slag och med samma an- 

läggningssätt och samma biologiska uppgift som hos släktet 

Ephemerella finnas utbildade i exochorion, men äro inom 

föreliggande släkte af tydligt kraftigare byggnad och mäter 

trådarnas ändkula hos denna art sålunda ända till 0,o09— 
O,ort MM. i diam. och hos den betydligt mindre arten 

mucronata BGTN O,oo8—0,o009 mm. 

Hos detta släkte skjuter främre äggpolen alltid starkt 
och tydligt kupolformigt fram i midten under epithema, och 

här har jag sett exochorion (men icke endochorion) hos båda 
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arterna rätt tydligt förtjockad till en af talrika fina porer 

genombruten, jämntjock porplatta af 0,o20 mm. diam., bil- 

dande sålunda en mikropyle af den polypora typen. 

En tunn oölemma finns utbildad. 

2. Ch. mucronata BGTN. — Ovarialägg af spritmaterial 

ha undersökts. 

Äggens (Taf. II. Fig. 11) form är något smalare än hos 
föregående art, men äfven här äggrund; längden, inclus. 

epithema, 0O,214 mm., basala bredden O,rr1—0,122 mm. Epi- 

thema är ännu något bredare än hos förra arten och fram- 

till i sin typiska form tvär, nästan plattryckt; dess längd 

O,o34 MmM., men från framranden till chorions främre polrand 

räknadt, i optiskt genomsnitt, endast 0,o:7 mm. och bredd 

0,o08r mm. — Öfverensstämmer i öfrigt med föregående art. 

4. Fam. Cenidée. 

Gen. Cenis STEPH. 

I. C. horaria (LIN.). — Ovarialägg från spritmaterial 

ha undersökts. 
Denna arts ägg uppvisar flera analogier med C/hitono- 

phora-ägget och ännu mera med det af GRENACHER! när- 

mare bekantgjorda ägget hos Potamanthus luteus (LIN.) 

inom fam. Potamantlude. 
Äggen (Taf. II. Fig. 14) äro till formen kort ovala, bärande 

1 båda polerna ett epithema, som i motsats till förhållandet 
hos följande art är ganska svagt utbildadt och sitter såsom 

en rundad mössa, betäckande blott en liten del af äggpolen. 

Äggets längd, inclus. de båda appendices, 0,:62 mm. och 
största bredd 0,o90 mm.; epithemas basala bredd 0,o61—-0,063 

mm. Äggens färg är svagt gul. 
Chorion är dubbel, såsom framträder tydligt efter till- 

sats af kalihydrat, med exochorion knappt tjockare än endo- 

chorion, samt i sin helhet ganska tunn, mätande endast 

0,0025 MM. Dess yta är mycket finare retikulerad än hos 

följande art, med föga tydliga och tämligen svårt skönjbara, 

rundadt hexagonala maskor af 0,00o35-—0,oo08 mm. diam. 

SKATT arb: 
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De båda polära epithemata äro till hela sin art och inre 

byggnad och i sammanhang därmed till sin fysiologiska be- 

tydelse väsentligt olika dem hos C. zacus. I optiskt genom- 

snitt visa de en obestämdt trådig textur och uppbyggas på- 

tagligen af en åtminstone i början mycket mjuk och plastisk 

chitinsubstans. Men hvad som är särskildt utmärkande för 

dem är, att de, afvikande från alla hittills beskrifna epithemata, 

icke äro solida bildningar, utan inrymma en tydlig central 

hålighet, som med en otvetydig apikal öppning mynnar utåt 

(Tat. II. Fig. 15 —16). Hålrummets omkrets är i optisk genom- 

snittsbild kort och bredt konisk, betingadt däraf, att väggen 

i epithemas perifera delar är starkt förtjockad och små- 
ningom blir allt tunnare inemot centrum. Bakåt eller inåt 
mot själfva äggkroppen står hålrummet i direkt kommunika- 

tion med chorion, som här, i själfva yttersta polen, är ut- 

bildad i hela sin tjocklek till en mycket tydlig, cirkelrund, 

af talrika porer genombruten porplatta af 0,o18—0,o20 MM. 
diam. Densamma mäter i sin midt, där den är tjockast, en 

tjocklek af 0,oo4 mm. 

Vi kunna följaktligen här bestämdt konstatera närvaron 

af en polypor mikropyle, omgifven utåt af en i epithema 

utbildad och apikalt utåt sig öppnande förgård. Båda 

epithemata förete samma byggnad och innanför hvart finnes 

i bägge polerna en lika byggd mikropyle. 

Till beskrifningen af epithematas finare struktur bör slut- 

ligen tilläggas, att deras yta visar sig, egendomligt nog, 

beklädd med en mycket tunn membran af O,oor4 mm. tjock- 

lek, som sedd en face är ytterst fint retikulerad, med rundadt 

hexagonala maskor af knappt I u, diam., hvilket i optiskt 

tvärsnitt ger sig uttryck i en tvärstriering. 

Liksom inom fam. Ephemerellide och hos släktet Poza- 

manthus träffas å chorion här små rundade, starkt ljusbry- 

tande kroppar, mätande 0,oo37—0,005 mm. i diam. och ställda 

ekvatorialt. De stå ensamma och, såsom det tyckes, ganska 

glest, så att man sällan ser flera än ett par samtidigt af- 

teckna sig å äggkonturen. De äro utdifferentieringar från 

exochorion, i hvilken de i början ses sitta något nedsänkta. 

De utbilda slutligen hvar en lång anhäftningstråd, tjänande 

sannolikt närmast till äggens sammanhållande till. en »Laich- 
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masse». Såsom förankringsorgan, till fästande af äggen vid 
föremal 1 vattnet, torde de däremot äfven här spela 'en 

underordnad betydelse. I afseende på trådens bildningssätt 
har jag hos denna art icke kunnat iakttaga någon kulan 

omgifvande ringvall, från hvilken tråden »afvecklas», utan 
synes ringen förblifva insänkt i chorion, på ett mera med 

förhållandet hos släktet Potamanthus analogt sätt. 
En oölemma finns tydligt utbildad, utom vid mikropylen, 

där den tyckes saknas. 

2. C Zncus BGTN. — Såväl ovarialägg från spritmaterial 

som aflagda ägg ha undersökts. 

Äggen (Taf. II. Fig. 12— 13), som till färgen äro blekgula, 
äro kort ovala och i båda ändar utstyrda med ett epithema; 

längden, inclus. epithema, 0,:87—0,216 mm., bredden O,r26 

mm. 

Chorion är betydligt tjock, dubbel, med den särskildt 
tjocka exochorion mätande 0.oo6 — 0,007 MM. och endochorion 

0,o002 MM. Dess yta visar en synnerligen karakteristisk, 

grof retikulering, med kolossalt stora, aflånga, oregelbundet 

4—06-kantiga maskor, hållande i längd 0,o235—0,o3r mm. och 

i bredd 0O.o135— 0,022 MM. 

Hvad som hos denna art allra mest faller 1 ögonen är 

de båda stora, mössformiga epithemata, som tillsammans be- 

täcka en så stor del af äggkroppen, att endast en relat. 

smal midtzon, som utgör mindre än '!/s af äggets längd, 
blir fri eller obetäckt deraf. Båda äro ungefär lika stora, 

men deras form är karakteristiskt olika, i det att den kring 

främre(?) polen i optisk genomsnittsbild är halfcirkelformigt 

rundad och den andra har en nästan femkantig omkrets. 

Bägge ses under mikroskopet mycket tydligt uppbyggas af 

en massa fina trådar, lagda mycket regelbundet och tätt in- 

till hvarandra i talrika hvarf kring hvar pol och antagligen 

sammanhållna af något slags kittämne. Hela bildningen 
kan lämpligen jämföras med en väl ordnad tågrulle, lagd 

opp på hvar ända af ägget. — Hvarje tråd ändar i en liten 

klubblik eller omvändt konisk, starkt ljusbrytande kropp. 

Dessa ligga i hvart epithema mestadels samlade i några grup- 
pemsvickeller nara ytan (Taff II ioebreateeNktockisynestdet 

närmast vara den starkare lokala anhopningen af sådana 
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terminalorgan. som betingar det bakre(?) epithemas kantiga 

form. 
På konserveradt material erhålles den nu tecknade bil- 

den af epithemata. Å i vatten aflagda ägg däremot ses 

desamma mer eller mindre lossade ifrån ägget, ehuru alltjämt 
naturligtvis genom trådknippen i förbindelse med det, och 

ligga nu på detta stadium såsom två de vackraste och sir- 

ligast byggda, skålformiga, små fågelnästen utanför ägg- 
polerna. De enskilda trådarna lossna efter hand mer och 

mer ifrån hvarandra, länge sammanhållna gärna i tvenne 
grofva, från äggpolen utgående knippen eller stammar, som, 

i början formade till allt mer på längden utdragna, i hvar- 

andra invecklade »korkskrufvar», till sist räta ut sig och 

upplösas i enskilda trådar (Taf. II. Fig. 13). Dessa ses nu ännu 

mera tydligt ända hvar i en liten, starkt ljusbrytande, klubb- 

lik kropp eller hufvud af 0,oo69 mm. längd och 0,oo3— 0,004 

mm. tjocklek i spetsen, och likheten med en hop knippen 

af spermatozoer är verkligen nu frapperande. 
Trådarna från hvart epithema sammanhänga med ägget 

endast på en punkt, nämligen i själfva polen, där de på ett 
ganska begränsadt ställe ses utgå med något löklikt upp- 

svällda rötter. Deras antal har jag trott mig kunna räkna i 

hvardera polen till ca. 30 stycken. De kunna få en högst 

betydlig längd, omkr. 40 gånger äggets och kanske mera 
och ses alltid snodda mer eller mindre kring hvarandra från 

de olika äggen. De besitta en stor resistensförmåga både 
mot kemiska och fysiska agentier. Af kalihydrat påverkas 

de sålunda icke alls, ej heller t. ex. af alunkarmin och genom- 
färgas icke af muchämatein (som endast bindes ytligt), hvar- 

för deras chitinösa natur torde få anses otvifvelaktig. 

Genom sin excesssiva utveckling torde ifrågavarande 
trådar i främsta rummet få betydelsen som förankringsorgan 

till att fästa äggen vid växter och andra föremål i vattnet 

och sålunda hindra deras bortspolande. 

De båda epithemata upplösa sig följaktligen hos denna 
art, 1; skarp kontrast. till. förhållandet hos C-horarza,Misen 

massa trådar och erhålla en från sistnämnda art högst af- 

vikande biologisk betydelse. 
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Af mikropyle har jag, märkvärdigt nog, hos denna art 

förgäfves sökt finna ett spår. 
De hos /horaria påvisade anhäftningstrådarna å den ekva- 

toriala zonen af ägget saknas här alldeles. — En oölemma 

är tillstädes och som vanligt mycket tunn, strukturlös. 

5. Fam. Baätide. 

1. Gen. Cloéon LEACH. 

1. C dipterum (LIN). — Är, såsom ofvan anfördt, den 

enda af vårt lands Ephemerider som är vivipar. 
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Fig. VI.  Ovarialägg af Fig. VII. :Ovwvarialägg af 
Cloéon dipterum  (LIiN.), Cloéon simile EAT., imago, 
imago. Ch chorion. För- i optiskt genomsnitt. Ch 

Stor: K,225: chorion. Förstor. X 186. 

Äggen (Textfig. VI) äro påfallande små, kort ovala, 

längden något växlande: O,r44—0,170 mm., bredden O,1ro— 

O0,118 mm. 

Chorion är särskildt karakteristisk genom sin stora tunn- 

HertkWdent den mater endastiven, brakdel af kr pk, och sin 

mjuka textur; är pellucid och, såsom det tycks, med en 

mycket fin retikulering på ytan. 

Äfven en oölemma finns, fastän ytterst tunn. — Alla appen- 
dikulära bildningar saknas naturligtvis. Någon mikropyle 

har jag ej kunnat se. 
2. C. simile EAT. — Ovarialägg från spritmaterial un- 

dersökta. 
Äggens hela byggnad tyder hän på, att denna art, i 
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motsats till hvad BERNHARD! har funnit, hos oss icke är 
vivipar. 

Äggen (Textfig. VII) äro ovala och både i sig själfva 

och i förhållande till djurets kroppsstorlek betydligt större 

än hos däipterum, i det de mäta i längd 0,20o5—0,216 mm. och 

1 bredd 0,:26 mm. 

Chorion är tjock, O,oo6 mm. och, såsom det tyckes, 

dubbel, med endo- och exochorion ungefär lika tjocka och 

lika ljusbrytande. Dess yta visar en tämligen grof, oregel- 

bunden, nätformig skulptur, med mer eller mindre olikstora 

plåtar, som skarpt markera sig i profilbild och som mäta i 

diam. 0,oo3—0,o13 mm. och till och med däröfver. Inga häft- 

trådar eller andra appendikulära delar finnas utbildade. 

Oölemma är tydlig. — Mikropyle icke sedd. 

3. C. bifidum BGTN. — Övarialägg och i vatten aflagda 

ägg ha undersökts. — Ar liksom föregående art ovipar. 

Äggen (Taf. III. Fig. 17) äro ovala och hålla i längd 

(aflagda ägg) 0,:67—0,1:70 mm. och i bredd 0,o85—0,09 Mm. 

Chorion afviker i byggnad ganska väsentligt från öfriga 

arters. Den är relat. tjock, 0,o0o5—0,0o6 mm. och, såsom det 

tyckes, enkel. Ytan visar stora, rundade plåtar, ordnade i, 

om jag lyckats se riktigt, 12 meridionala långsrader, gående 

från pol till pol, med omkr. 20—25 tätt intill hvarandra ställda 

plåtar i hvar meridian; plåtarna mäta i diamet. 0,o007—0,013 

mm. De afteckna sig å ovarialägg i profilbild tydligt såsom 
något upphöjda bildningar och synas genomsätta hela cho- 

rions tjocklek. De polära plåtarne äro något större än de 
ekvatoriala. Å fälten mellan plåtmeridianerna har jag å iso- 

lerad chorion — endast på sådan kan den iakttagas — tyckt 
mig se en mycket fin retikulering af ytan, med rundade, 

O,002—0,004 MM. vida maskor. 

På i vatten aflagda ägg kommer fram ett särskildt intres- 

sant förhållande hos nämnda plåtar, ity att de visa sig, de 
polära såväl som de öfriga, utbilda hvar i sin centrala del 

en rundadt konisk, tappformigt utskjutande, pellucid kropp 

(Taf. III. Fig. 18), å hvilka kan skönjas en mycket fin -tvär- 

striering. De polära mäta i genomskärning 0,oo6, de ekvato- 

1 Ant rarb sid. (476. 
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riala 0,004—0,005 mm. Någon event. förlängning eller vidare 
utbildning af dem till kortare eller längre trådar har jag icke 
iakttagit, om än den nämnda tvärstrieringen möjligen torde kunna 
tyda på sådant. De få utan tvifvel betydelse säsom ett slags 
fixeringsapparater för äggens fästande vid föremål i vattnet. 

En oölemma är utbildad. Någon mikropyle har jag ej 
iakttagit. 

2. Gen. Baétis LEACH. 

BB. Wallengreni BGTN. — Lagda ägg (spritmaterial) 
undersökta. 

Äggen (Textfig. VIII) äro något långsträckt ovala, med 
den ena ändan rundad, den andra gärna snedt afstött; längden 
O;234—0,241 MmM., bredden 0O,115—0,126 mm.; färgen är gulhvit. 

FAN 

/ / 

BrSI VID. Af: Eig: IC FOMaerlral- 
lagdt ägg af Baö- ägg af Baétis mu- 
tis Wallengreni ticus (LIN.), imago. 
BG1isN. Kontur- Konturbild. För- 
bild. Förstor. StOE: XX 222. 

SO 

Chorion är O,oo2 mm. tunn och utan synlig struktur; 
ytan slät, utan skulptur; förefaller att vara dubbel, med exo- 
chorion af ungefär samma tjocklek som den starkare ljus- 
brytande endochorion. 

De lagda äggen synas sammanhållas genom ett slags 
tunnt, dock ganska tydligt gelé- eller slemhölje. 

Oölemma finnes. — Mikropyle icke sedd. 
2. 5. muticus (LIN.) (=pumilus BURM.). — Ovarialägg 

från spritmaterial undersökta. 
Äggens (Textfig. IX) form är oval med rundade sidor 

och ändar; längden 0,1:47—0,154 mm., bredden 0,o9 mm. 
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Chorion är dubbel (7), strukturlös, 0,oo2 mm. tjock; ytan 

helt slät. 

Ingen mikropyle har kunnat ses. Oölemma finnes. 

3 Gen. Acentrella BGTN. 

I. Å. lapponica BGTN. — Ovarialägg från subimago 
(spritmaterial) ha undersökts. 

Äggen (Textfig. X) äro kort ovala med starkt rundade: si- 

dor och ändar, den ena (bakre ?) polen något litet mera aftrub- 
bad än den andra; relat. betydligt stora, hållande 0,223—0,226 

mm. i längd och 0,:44—0,162 mm. i bredd; färgen hvitgul. 

Chorion relat. tjock, 0,o0o5—0,0o6 mm., och enkel. Cho- 

rions yta, sedd en face, visar mycket små, runda, tätt ställda, 

starkt ljusbrytande punkter, mätande knappt O,joor mm. i 
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Fig. X. Ovarialägg af Fig. XI. Ovarialägg af 
Acentrella lapponica BGTN, Centroptilum diaphanum 

imago, i optiskt genom- (MöLL.), i optiskt ge- 
snitt. Ch Kchorion.. EOör- nomsnitt. Ch chorion. 

STORE 52 Förstor. X 212. 

diam., som i profilbild ses genomsätta hela chorions tjocklek 

och gifva den ett tätt strieradt utseende (se fig.), men ej 

skjuta fram något å dess yta. Vid stark förstoring (600— 
700 ggr) och snedbelysning kan iakttagas ett mycket fint 

och endast svårt skönjbart nätverk å ytan, med rundadt pen- 
tagonala maskor af O0,oo3—0,005 mm. diam., i hvars knutpunk- 

ter de nyss nämnda små, starkare ljusbrytande -punkterna 

ses stå. I denna struktur visar sig en intressant öfverens- 

stämmelse med släktet Cenzroptilum (se nedan). Om deras 

betydelse jämför detta släkte. 
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En oölemma är tillstädes, rätt tydlig, men ingen mikro- 
pyle har kunnat ses. 

4 Gen. Centroptilum FEAT. 

I. CC. diaphanum (MÖLL.) — Ovarialägg från spritma- 
terial ha undersökts. 

Äggens (Textfig. XI) form är mycket regelbundet oval, 
med parallela sidor och lika afrundade ändar; längden 0,162— 
O,172 mM., bredden 0,o86—0,0o90 mm. Färgen är gulhvit. 

Chorion är tunn, 0O,oo27 mm. och, såsom det förefaller, 

dubbel. Dess yta är mycket regelbundet finretikulerad, med 

0,vo3 MM. vida, rundadt pentagonala maskor. Skiljeväggarna 

mellan dessa, som vid genomfallande ljus te sig starkt ljus- 

brytande, synas liksom knutigt ojämna, beroende därpå att 

knut- eller skärningspunkterna äro starkare ansvällda och ännu 

starkare ljusbrytande, hvilket förhållande i optisk profilbild 

framkallar en motsvarande svag ojämnhet a själfva ytan. Den 

fina retikuleringen å denna aftecknar sig genom exochorions 

hela tjocklek med omväxlande mörkare och ljusare ställen, 
hvilket förlänar åt densamma ett fint tvärstrieradt utseende. 

Till nämnda små ljusbrytande punkter knyter sig ett rätt 

stort intresse, emedan de, liksom motsvarande hos släktet 

Åcentrella, otvifvelaktigt äro af samma art som de hos slåk- 

tet Ameletus m. fl. i det följande beskrifna, äfvenledes i den 

nätlika chorionskulpturens knutpunkter utvecklade bildningar, 

hvilka där utbilda hvar ett chitiniseradt anhäftningsorgan för 

äggens fixerande. Samma biologiska betydelse torde därför 

tillkomma ifrågavarande bildningar äfven hos förstnämnda 

båda släkten. 

Oölemma är tydlig, men ingen mikropyle har iakttagits. 

6 Fam. Siphluridee. 

1 Gen. Siphlurus Ear. 

I. S. estivalis EAT. — Såväl aflagda ägg som ovarial- 
ägg från spritmaterial ha undersökts. 

Aggen afläggas (i akvariet) i rundade, något platta, 
snäckformigt vridna äggmassor af 2—2,; mm. diameter. 



302 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Äggen (Textfig. XII) äro mycket kort ovoida eller nästan 

klotrunda af O,28—0,3066 mm. diam.; till färgen (aflagda 

ägg) ljust brungula. Utom genom sin betydliga storlek 
äro äggen hos denna art, liksom oftast inom familjen, 

utmärkta genom en mycket tjock chorion af en egendomlig, 

liksom fibrillär struktur med här och där inströdda, starkt 

ljusbrytande små punkter — den mäter ända till C,or3 mm. 
och däröfver i genomskärning. Huruvida ett tunnt, struktur- 

löst och starkare ljusbrytande inre lager (endochorion) äfven 

finnes, såsom det ibland har förefallit, har jag ej kunnat sä- 

kert afgöra, men är snarast böjd för att tro, att så icke är 
fallet. Chorions yta är slät, utan skulptur. 
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Fig. XII. Ägg från aflagd äggklump Fig. XIII. Ovarialägg af 

af Siphlurus estivalis EAT., 1 optiskt Ameletus alpinus BGTN, ima- 

genomsnitt. Exch exochorion. Ench go. Konturbild. H/ft anhäft- 

endochorion (?). Förstor. X 166. ningsorgan. Förstor X 153. 

En tydlig oölemma har jag sett å nakna d. v. s. från 
chorion löspreparerade ägg, äfven här mycket tunn. — Ingen 

mikropyle har kunnat upptäckas. 

Det är anmärkningsvärdt, att äggen såväl i ovarierna 

(calyx) som i aflagda äggmassor — allt af spritmaterial — 

ligga i en mycket fast förbindelse och sammanhang med 

hvarandra, så att man till och med har svårighet för att med 

preparernålen lösgöra dem hela från hvarandra.! Detsamma 

gäller äfven om äggen hos släktena Szphlurella och Potamets. 
Någon särskild kittsubstans har jag dock ej kunnat upptäcka, 

i 2 Det går mycket lätt att isolera det nakna ägget med omgifvande 

oölemma, hvarvid chorionhöljena kvarstå som tjocka, förenade liksom bind- 

väfsskidor. 
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ej heller häfttrådar af något slag, hvarför förbindelsen måste 

anses åstadkommas direkt genom det tjocka chorionhöljet. 
Behandlas äggen med kalihydrat, tyckes chorion efter 

någon tid hafva något aftagit i massa, dock obetydligt. Med 

muchämatein erhålles en ganska bestämd färgreaktion, och 

tyder väl detta allt på, att chorion till en del innehåller mu- 
cinämnen. Till öfvervägande del ar den otvifvelaktigt af 
chitinnatur. Om chorions bildningssätt se nedan! 

2 Gen. Siphlurella BGTN. 

1. S. Thomson BGTN. — Aggen äro nästan runda, 

mätande 0,27,—0,3 mm. i diam. Ofverensstämma nära i 

öfrigt i byggnad m. m. med föregående släkte. 

3 Gen. Potameis BGTN. 

I. P. elegans BGTN. — Äggen äro hos denna art all- 

deles påfallande stora, ända till O0,36—0,41:5 mm. i diam. 

och runda, med äfvenledes mycket tjock chorion, som mäter 

intill O0,o2r mm. och företer samma struktur som hos de båda 

föregående släktena. Äfven i öfrigt har jag här funnit öfver- 

ensstämmelse med dessa. 

4 Gen. Ameletus EAT. 

I Å. alpinus n. sp. — ÖOvarialägg från spritmaterial ha 

undersökts. 

Äggen hos detta släkte afvika betydligt från öfriga kända 

inom denna familj och peka i hela sin byggnad på affiniteter 

at helt annat håll. 

Äggen (Textfig. XIII) äro till storleken mindre än hos 
föregående släkten och till formen äggrunda; längden 0,227 

—0,231 mm., basala bredden 0,:46 mm.; färgen är gulaktig. 

CA, alpinus Dn. sp. 

Imago &. — Caput fuscum vel nigropiceum, oculis supra virescenti— 

griseis, infra paulo saturatioribus. Thorax fuscus vel nigropiceus, segmen- 

torum abdominis 1:mum paulo dilutius; meso- et metathorace suturis scu- 

torum pallide ochraceis. Segmentorum abdominis 2.—6. vel 7. supra sor- 

dide flavida vel fusca, pellucida, singula maculis lateralibus trigonalibus dua- 

bus magnis ad angulos posticos et strigis longitudinalibus duabus in medio 

Entomol, Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 20 
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Chorion, som tycks vara enkel, visar en synnerligen vac- 

ker och skarpt framträdande skulptur (Taf. III. Fig. 20), med 

stora, O,or2—0,o18 mm. vida, oregelbundna, 5—06-kantiga 

maskor och däremellan strödda mycket mindre och cirkel- 

runda, med endast 0,oo6 mm. diam., som ligga i somliga 

knut- eller skärningspunkter mellan de större maskorna, hvilka 

ofta gruppera sig i ganska regelbundna, 4— 6-stråliga rosetter 

omkring de förra mindre. Mellanväggarne mellan de större 

maskorna visa sig vid stark förstoring mycket fint och tätt 

krusade eller rynkade, under det begränsningen kring de små 

runda är alldeles jämn. 
I äggets båda ändar synas i profilbild stora, mer eller 

mindre framskjutande, rundadt— koniska papiller af O,oro— 

O,o125 mm. tvärgenomskärning, af hvilka de kring äggets 

främre (?) pol äro något större än de vid den supponerade 

bakre (Taf. III. Fig. 21). De äro otvifvelaktigt en utbildning 
från de större polära maskorna och bestå af en kort, skål- 
eller bägarlik basaldel, ur hvilken en kort konisk, starkt ljus- 

brytande kropp skjuter mer eller mindre ut. IN några ägg 

har jag sett denna senare förlängd och utbildad i form af en 

likaledes starkt ljusbrytande, rak, cylindrisk, stafformig kropp, 

fuscis vel nigropiceis, subtus tantummodo paulo pallidiora; pPosteriora 

opaca, sordide fusca, subtus plus minusve pallide ochraceo tincta vel albida, 

9:0 lateribus obscuris. Sete ochroleuce, juncturis brunneis. Ale vitrine, 

iridescentes, venis flavescentibus vel ferrugineis, antic& basi intra venam 

transversam validam albicantem saturate atrogriseo et areis marginali et 

submarginali apices versus lactescentibus, opacis. -Pedes antici fusci vel 

nigropicei, posteriores lutescentes. Forceps et penis olivacei. 

Imago Q. — Oculi griseo-virescentes. Caput et prothorax ochroleuci, 

plus aut minus rubiginoso suffusi. Meso- et metathorax atque segmento- 

rum abdominis 1:mum testacei, illi Suturis scutorum distincte pallidissime 

ochraceis. Segmentorum abdominis 2.—7. supra rufescente ochracea vel 

rufa et maculata veluti in g&, 8.—9. segmentorum fusca, 10. ochraceum:;: 

subtus 2.—6. segmentorum tantummodo Ppaulo dilutiora quam <supra, 

7.—10. segment. ochracea. Set& albicantes, juncturis fuscis. Ale veluti in 

GRRSEdes omnés subflavi. 

Subimago I QQ. — Pallidior, abdomine maculato veluti in imagine. 

Pedes lutescentes. Al& griseo-flavescentes, venis tenuibus, pallidis. Sete 

ochroleuc&e, juncturis obscuris. 

Long. "Corp. &' 810, 'Q' 9 mm.; all gg 10, Q' 9—1T0 mm; Ssetigr 

13—14, 29 12 mm. Så 

Hab. in Suecia; scilicet in Lapponia: ad Tärna et Abisko ect.; in 

Dalecarlia: ad Idre, ubique a me collecta. 
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riktad rakt ut ifrån ägget. De längsta sådana stafvar jag sett 
ha haft en längd af 0,o37 Mmm. 

Men förutom dessa bildningar vid polerna träffas andra 

mycket mindre af samma typ, som äro strödda öfverallt å 

äggets ekvatoriala zon och synas stå på och vara en utveck- 
ling från de ofvan beskrifna små, runda maskorna på chorion. 
Deras genomskärning har varit endast 0,oo3 mm. och där- 

under. Äfven dessa hafva iakttagits under samma förlängda 
staflika form som de nämnda större. 

Båda slagen af nu beskrifna bildningar äro att uppfatta 

såsom anhäftningsorgan, sannolikt tjänande att fästa de af- 

lagda äggen vid underlag, som de komma på. Vid behand- 

ling med kalihydrat förändras de icke, lika litet som öfriga 

chorion, och torde därför få anses vara af chitinnatur. 

Oölemma är tydligt tillstädes, men någon mikropyle har 
jag däremot icke iakttagit. 

7. Fam. Ametropide. 

1 Gen. Metretopus EAT. 

I M. norvegicus EAT. — Äfven af denna art har jag 
uteslutande haft spritmaterial till undersökning. 

Äggen (Textfig. XIV) äro 

stora, kort ovala — nästan runda, 

med en längd SV O,295— 0O;316 

mim. och en bredd af 0,227— 

0,244 mm. Färgen är brungul. 

Chorion uppvisar i sin bygg- 
nad mycken analogi med släk- 

tet Ameletus. Dess yta är så- 

lunda äfven här tydligt och groft 

retikulerad, med dels — och 

öfvervägande — stora, oregel- 

bundet 5—96-kantiga maskor af  +Fig. XIV. Ovarialägg af 
Metretopus norvegicus EAT., 

O,013—0,018 mM. diam., dels in- imago. Konturbild. H/ft an- 

emellan dessa tämligen tätt och + häftningsorgan. Förstoradt 
X<X 134. öfver hela ytan strödda andra, 

alldeles cirkelrunda och af i genomsnitt samma storlek som 

de förra. Här är det emellertid uteslutande de sist nämnda, 
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som utbilda anhäftningsorganen. De afteckna sig i profi 
som låga, afstympade koner, som höja sig öfver den öfriga 

ytan. — detta är organens bägarlika basalparti. Inom hvar 
sådan »bägare» uppstår själfva anhäftningsorganet, som hos 

detta släkte har formen af en spiraltråd. 

Sättet, hvarpå denna bildas, erinrar i mycket om förhål- 

landet inom familjen Ep/hemerellide. Bildningsmaterialet för 

tråden ligger i början såsom en starkt ljusbrytande, endast 

helt svagt :hvälfd kropp i det bägarlika partiet, ur hvilket 

den blott föga skjuter fram. På ett något mera framskridet 
stadium ser man, huru i centrum af den ljusbrytande inne- 

hållskroppen närmare ytan differentieras en liten rundad kula, 

som blir till spiraltrådens terminaldel, och det öfriga inne- 

hållet utformar sig genom en koncentrisk differentiering af 

materialet; till den segentliga »traden:;  LSedt enacenemalet 

man därför nu i optiskt genomsnitt bilden af en plattliggande 

tågrulle af fina, koncentriskt ordnade ringar kring den nämn- 

da kulan som medelpunkt. Tråden har först korkskrufform, 

men tänjes ut efter hand till en betydlig längd. Kemiskt 

sedt uppbygges den otvifvelaktigt af chitinsubstans. 

Chorions tjocklek har jag på mitt material ej säkert kun- 

nat utröna, ej heller om densamma är enkel eller dubbel. 

En oölemma finnes rätt tydlig, men ingen mikropyle har 

kunnat ses. 

38. Fam. Heptageniide. 

1 Gen. Heptaågenia WALSH. 

1. ÅH. sulphurea MÖLL. — Ovarialägg från spritmaterial 

ha undersökts. 

Äggen af denna (» Heptagenia elegans») och ett par andra 

arter hafva förut varit undersökta af PALMEN! Det af N. 
och E. JOLY? afbildade och till denna art hänförda ägget 
hör däremot icke hit, tillhör icke ens någon representant af 

denna familj, utan är sannolikt ägget af Potamanthus luteus 

TI Amfracbousid: 64 fö 

2 N. Jory et E. Jory, Contrib. å Phist. natur, et å Panat. d. Ephé- 

merin. - Pl. 4. Fig. 52: 
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(LIN.) (event. det ännu icke bekantgjorda ägget af någon den- 

na närstående art). 
Äggen (Taf. III. Fig. 24) äro, såsom i allmänhet inom 

denna familj, små, till formen kort ovala—nästan runda, 

längden 0,:8o mm., bredden 0,r26 mm.; färgen hvitgul. 
Chorion är särdeles tunn, 0,oo27 mm., dubbel, med en 

helt tunn exochorion och mycket tjockare endochorion, båda 

utan synlig struktur. Ytan tyckes besitta en ytterligt fin, 

knappt skönjbar retikulering. 
Det strukturförhållande hos äggen inom denna familj 

som träder i förgrunden och gör anspråk på det största in- 

tresset är anhäftningsorganens utbildning, som här möter oss 

under en för denna familj säregen typ. Sådana finnas ut- 

bildade dels större och talrikare vid främre (?) polen till ett 
antal af 60—100, med 0,oo6—0,oo8 mm. diam. vid basen och 

samma höjd, dels rätt mycket mindre och till antalet färre 
vid den andra polen samt slutligen ännu mindre, med omkr. 

O,oo2 mm. diam., men af samma typ, strödda ekvatorialt, 

tilltagande dessa småningom i storlek mot polerna. 
Anhäftningsorganen af detta slag te sig i sin första an- 

läggning såsom kort koniska, starkt ljusbrytande upphöjnin- 

gar å chorion. Å dessa afsnör sig, redan innan ägget ännu 

har löst sig ifrån follikelepitelet, däri hela bildningen att börja 

med ses ligga insänkt, först apikaldelen i form af en hatt, 

sittande på den koniska basaldelen eller »foten» (i analogi 

med formen af en hattsvamp), som i samband härmed nu 

ses starkare afsmalnad uppåt under »hattens» fästpunkt. Å 

denna fotdel iakttagas snart 2—3 ringformiga tvärinsnörningar 

ISCEIIT Fis. 125 a), som bli allt djupare och afdela den i 

flera (4—6) på hvarandra liggande, mot den distala ändan 

allt smalare ringar, af hvilka siutligen en korkskruflikt upp- 

rullad, i början gröfre och sedan, allteftersom den uttänjes 

på längden, allt tunnare och finare spiraltråd framgår. 
Denna förblir naturligtvis alltfort i förbindelse med den förut 

nämnda apikaldelen eller »hatten», hvilken emellertid samti- 

digt härmed utbildat sin definitiva form och nu ter sig å de 

större polära organen, särskildt främre ändans, såsom en upp- 

åt, d. v. s. distalt vidgad, skålformig bildning, å de bakre och 
mindre mer, såsom PALMÉN beskrifver den, under form 
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af en dubbelhake (med basalt riktade ändar). Omedelbart 
under ändskålen finns i allmänhet en liten, rund, starkt ljus- 

brytande ansvällning å tråden. Sedan ägget redan fullständigt 
löst sig från follikelväggen, ses många sådana terminaldelar 
fortfarande insänkta i denna, och deras tillhörande trådar bli 

på detta vis uttänjda på längden. 
Sedan äggen nedtradt i calyx, finner man trådarna från 

närgränsande ägg oftast i fast och intim konnex med hvar- 

andra, sammanhållande på detta sätt samtliga äggen till en 
enda massa. Terminalskålens resp. -hakens speciella be- 

stämmelse träder nu ock tydligt i dagen, ty kontakten (åt- 

minstone den första) mellan trådarna förmedlas uteslutande 

genom dessa. Sedan terminalskålarna af tvenne trådar från 
olika ägg lagt sig samman, ses en hopsmältning ske mellan 

båda till en enda lamell, som i allmänhet inriktar sig i trå- 

darnas direkta fortsättning och sedan ter sig endast som en 

lokal förtjockning af den numera till utseendet enhetliga tråden. 

Utom denna betydelse att sammanhäkta äggen med 

hvarandra i äggmassan, torde ifrågavarande spiraltrådar äfven 

få betydelse för förankrandet af denna vid växter och andra 

föremål 1 vattnet. 

Till de enskilda äggens sammanhållande spelar emeller- 

tid ännu ett slags bildningar å chorion en viktig roll. Dessa 

ha af föregående beskrifvare af Heptagenia-äggen varit helt 
förbisedda. De äro också ytterst små, ca. I pi diameter och 

komma fram tydligt först efter tillsats af kalihydrat. De äro 

ställda ytterst tätt öfver hela ytan, mellan häftorganen af den 

förra typen, och te sig som starkt ljusbrytande runda punkter. 

I profilbild afteckna de sig såsom en ytterst fin, jämn och 

likformig knottrighet af ytan. Jag har iakttagit dem därjämte 

under form af långt uttänjda trådar, sammanspinnande likt 

den finaste tänkbara varp ägg med ägg. Någon utformning 

af särskilda terminalorgan hos dessa trådar har jag icke sett, 

lika litet som jag kunnat utröna trådarnas bildningssätt och 

organens närmare förhållande till maskorna i den förut nämn- 

da fina retikuleringen å ytan. Men desammas biologiska be- 

tydelse är af det sagda uppenbar. 

Mot kalihydrat äro nu beskrifna trådar af bägge slagen 
fullkomligt resistenta och förändras däraf icke, lika litet som 
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de påverkas af färgämnen, hvarför deras chitinnatur får an- 

ses otvifvelaktig. 
En gulmembran finns tydligt utbildad. Någon mikropyle 

har jag däremot ej kunnat upptäcka, icke ens på snitt. 

2. H. dalecarlica BGTN. — ÖOvarialägg från spritmate- 

rial undersökta. 
Äggen äro kort ovala, men relat. något längre än hos 

föregående art; längden 0,:87 mm., bredden 0,119 mm. 

Chorion är tydligt tjockare än hos sulphurea, 0,004—0,005 

mm., men i sin finare struktur öfverensstämmande med den- 

na. Anhäftningsorganen uppträda ock under samma båda 

typer som där och äro anordnade på samma sätt. Den enda 

afvikelsen består däri, att organen af det större slaget äro 

vid båda polerna af väsentligen samma storlek och att samt- 

liga trådarnas terminaldel tycks vara formad som en dubbel- 

hake. De små »punktformiga» anhäftningsorganen har jag 

ej lyckats få att framträda så tydligt som hos förra arten, 
ej ens efter tillsats af kalihydrat. Men sedan trådarna från 

dem utbildats, visar sig en fullständig öfverensstämmelse. 

Oölemma är tydlig. Mikropyle icke sedd. 

2 Gen. Ecdyurus EAT. 

Af båda arterna ha ovarialägg från spritmaterial under- 

sökts. 
I. E. fusco-griseus RETz. — Äggen äro kort ovala— 

nästan runda, med en längd af o,20o4 mm. och bredd 0,70 mm. 

Chorion är helt tunn, 0,oo27 mm., och i öfrigt af samma 

byggnad som hos föregående släkte. Anhäftningsorganen 

äro utbildade af samma båda slag som der, men organen af 
den större, kägellika typen, äro genomgående både färre och 

mindre i storlek, och särskildt äro de ekvatorialt eller mellan 

polerna stående påfallande små och glesa. Tillika är trådar- 
nas terminaldel mer snedt skålformig d. v. s. skålen syns 

upptill eller distalt starkare utdragen på ena sidan. — De 

små »punktformiga» organen äro här ännu svårare skönjbara 
än hos Heptagenia dalecarlica. 

Oölemma och mikropyle förhålla sig såsom hos Hepta- 

£enia. 



310 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

2. E. joernensis BGTN. — Äggen äro kort ovala och 

ovanligt stora, längden O,221—0,238 mm., bredden 0,:s3 mm. 

Chorion är relat. tjock, 0,0o5—0,0o06 mm., och i öfrigt af 

samma struktur som hos föregående. — Anhäftningsorganen 

äro hos denna art alla af den större koniska typen och syn- 

nerligen kraftigt och vackert utbildade å hela chorions yta, 

de ekvatoriala icke mindre i storlek än de polära och alla 

ställda mycket tätt; de mäta. vid basen diamsrandavn 

O,0069 — O,o111 MM. Trådarnas terminaldel är utformad till en 

distalt hopträngd, mindre öppen skål, som äfven här ses 
alltid förmedla adhesionen mellan trådar från närliggande 

ägg. Till hvilken ofantlig grad trådarnas uttänjningsförmåga 

kan sträckas inom denna familj har man här ej sällan tillfalle 

att få konstatera. Så har jag sett enskilda trådar (ej dubbel- 

trådar från olika ägg), som mätt i längd ända till 0,25 mm. 

och däröfver. — De små »punktformiga» häftorganen tyckas, 

såsom nämndt, här saknas. 

Oölemma är utbildad. Ingen mikropyle iakttagen. 

3 Gen. Arthroplea BGTN. 

I. Å. congener BGTN. — Spritmaterial. 

Äggen (Taf. III. Fig. 23) äro små, till formen kort ägg- 

runda eller nästan runda, till färgen hvitgula; längden O,163 

mm., bredden i förra fallet 0,129 mm. 

Chorion är tunn, omkr. O0,oo2 mm., och, såsom hos före- 

gående släkten, dubbel, med en något tjockare endochorion. 

Anhäftningsorganen äro utbildade af samma båda typer 
som hos öfriga släkten inom familjen. De större stå strödda 

tämligen tätt och likformigt öfver hela chorion och äro af 

betydlig storlek, mätande 0,oo8—0,or2 mm. 1 diam. vid 

basen; men, till skillnad från öfriga släkten, mycket låga, med 

en höjd eller längd af endast 0.oo2—0,o004 mm. Spiraltråden 

uppstår äfven här genom tvärinsnörningar, hvarvid emellertid 

papillens apikaldel ej skarpt differentierar sig från den öfriga 

delen, utan dennas centrum, till omfattning af ungefär !/s 
af papillens bredd, formar sig till en liten rund skifva och 

den återstående delen blir till själfva tråden. — De små, i 
början punktformiga häftorganen stå äfven här mycket tätt 
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öfver hela ytan mellan de större och framträda tydligt. Ba- 
das biologiska betydelse är densamma som hos öfriga släkten 

inom familjen. 

Oölemma är utbildad. Någon mikropyle har ej kunnat 

upptäckas. 

IV. Om ägghöljenas och chorionbihangens 

bildningssätt. 

I ägghöljenas sammansättning hos Ephemeriderna ingår, 

såsom har blifvit klart af ofvanstående speciella framställning, 

innerst en tunn gulmembran eller oölezima, omgränsad utåt 

af en i allmänhet fastare chorion. 

Beträffande den förra har dess tillvaro hos insekternas 

ägg af flera forskare bl. a. WALDEYER! varit bestridd, men 

Sedan af lLEVCKART”, LEYDIG? o. a. blifvit påvisad hos tal- 
rika arter. För Ephemeridernas grupp föreligger, såvidt jag 

känner, en bestämd uppgift om en sådan endast hos släktet 

Ephemera, där den beskrifves och afbildas af KORSCHELT!?. 

Såsom framgår af det föregående, har jag kunnat kon- 
statera en i allmänhet tydlig gulmembran hos alla af mig 

undersökta - arter. I de fall, där jag varit i tillfälle att se 

något af dess uppkomstsätt, har den tyckts mig uppstå, så- 
som KORSCHELT skildrar förhållandet hos »Ephemera sp.>, 

först såsom en fin, ljus, inåt ej skarpt konturerad söm å 

gulan, som sedan å äldre ägg differentierat sig till en tydligt 

begränsad membran. Den är sålunda otvifvelaktigt en bild- 

ningsprodukt från gulan. — Om tiden för dess uppkomst kan 

jag ej utsäga något bestämdt. I ett fall åtminstone har jag 
dock sett den bildas senare än chorion, nämligen hos släktet 

Siphlurella (Taf. III. Fig. 19), där chorion redan var väl ut- 
bildad, men oölemma ännu ej kunde iakttagas. 

! W. WALDEYER, Eierstock und Ei. Ein Beitrag z. Anatom. und Ent- 

wicklungsgesch. d. Sexualorgane. Leipzig 1870. 

SYAmf. arb. 

> Fr. LeEvDiG, Der Eierstock und die Samentasche der Insecten. 

Nova Acta Acad. Leop.-Carol. Bd. XXXIII. 1867. 

+ E. KorscHeELt, Zur Bildung der Eihällen, der Mikropylen und Cho- 

rionanhänge bei den Insecten. Nova Acta Acad. Leop.-Carol. Bd. LI. Halle 

HösgrsidtI99. Taff. I. Fig. 18—20. 
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En annan genes visar chorzoz. Den uppstår alltid såsom 
ett derivat från ovarialepitelet. Det torde böra framhäfvas, 

att så är fallet äfven, när den är som mest utvecklad, såsom 

inom fam. Szphluride, hvars tjocka chorion, såsom jag på 
subimaginalägg direkt iakttagit (Taf. IIL Fig. 19), bildas till 
hela sin mäktighet, medan ägget ännu befinner sig i sin 

äggkammare, såsom en produkt från epitelet, och uppstår 
alldeles icke såsom sekret under äggets passage genom ovi- 

dukten. Detsamma gäller äfven i de fall, när, såsom hos 

släkt. Ephemera, Leptophlebia m. f., det yttre lagret är af 
mucinnatur. Äfven chorionbihang af olika slag, inclus. epi- 
thema, ha samma ursprung. 

Follikelepitelet har jag ständigt funnit utbildadt i ett en- 

kelt lager af än lägre, än högre, mer cylindriska celler. 

Den ej sällan, äfven inom Ephemeriderna, såsom synes 

af den föregående framställningen, tydliga cellstrukturen hos 

chorion eller dess skenbara sammansättning af celler lät nu 

den uppfattningen af dess uppkomstsätt ligga nära, att den 

bildas genom direkt omvandling af epitelets celler, antingen 

i sin helhet, såsom STEIN! MEISSNER”, och ännu i senare 

tid V. SIEBOLD?” m. fl. förfäktat, eller endast i sin yttre del, 
såsom LEUCKART antog. Ett sådant antagande synes mig 
dock, hvad själfva chorion beträffar, sakna verklig grund. 

Jag har tvärtom alltid sett bilder motsvarande det i Fig. 19 

åa Taf. III. återgifna förhållandet, där chorion till sin definitiva 

tjocklek är färdigbildad, men samtidigt ett väl utbildadt epi- 
tel existerar. 

Icke heller för den moderna uppfattningen om chitin- 
bildningars uppkomst — genom extracellulära eller delvis 
ini den proximala delen af cellplasmat uppstående, chitinise- 

rade, fina trådar jämte en däremellan sig aflagrande och trå- 

darna förbindande mellansubstans — har jag funnit tillräckliga 

hållpunkter. Väl har jag i ett par fall /Leptophlebia och Hep- 

fagenia) iakttagit i den nybildade eller under bildning stadda 

ADB TarD: 

? G. MEISSNER, Beobacht. äber das Eindringen der Samenelemente in 

den Dotter. Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd. VI. Leipzig 1855. 

3 C. E. T. v. SteBorp, Beiträge zur Parthenogenesis der Arthropoden. 

Leipzig 1871. 
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chorion en otvetydig skiktning i flera (3—5) tunna lameller, 

men någon vertikal striering därjämte har jag ej kunnat se, 

vare sig inom cellkroppen eller i chorion!. Dock torde för- 

hållandena väl förtjäna en ingående undersökning, ty skulle 
den moderna uppfattningen om chitinbildningars uppkomst 
visa sig ega tillämplighet äfven på äggchorion”, synas mig 

flera nu dunkla och svårförklarliga strukturer hos densamma — 

såsom af ofvan beskrifna: den regelbundna fibrillära samman- 

sättningen i den angifna »fibrillära zonen» (Taf. III. Fig. 5 

och 6 c) i epithema-bihanget hos Ephemerella, Chitonophora 
m. fl., de ytterligt små, till fina trådar sig utbildande »punkt- 
formiga» anhäftningsorganen inom fam. Heptageniide o. a., 
kanske äfven de långa, ur epithema framgående spiraltrådarna 
inom släktet Crenzs, m. fl. andra bildningar — kunna finna 

en enkel och naturlig förklaring. 

Den uppfattning om själfva chorions bildningssätt, som 
bibragts mig af hvad jag sett under mina äggundersökningar, 

sammanfaller med den af LEYDIG?, LUDWIG?, BRANDT”, 

KORSCHELT"” m. fl. uttalade, att chorion uppstår såsom en 
cuticular sekretionsprodukt från follikelepitelet, i analogi med 

den allmänna kroppsbetäckningen, och den sålunda utgör en 

cuticularbildning. 

Mycket mera tveksam har jag blifvit i fråga om cho- 

rionbihangens genes, hvilka KORSCHELT, som mest ingående 

torde ha undersökt dessas bildningssätt, äfvenledes låter samt 

och synnerligen uppstå såsom produkter af en cuticular se- 

kretion, »die entweder an den Seitenflächen der Epithelzellen 

oder an der Oberfläche solcher Fortsätze stattfindet, welche 

die Zellen aussandten»”. Sådana gestaltförändringar hos epi- 

telcellerna, som ett dylikt uppkomstsätt förutsätter, har jag 

1 Det bör anmärkas, att jag studerat förhållandena på jämförelsevis 

tjocka (8—10 1.) snitt. 

? Såvidt jag känner, föreligger ingen undersökning från moderna syn- 

punkter öfver chorions byggnad och bildningssätt hos insekternas ägg. 

3 Anf. arb. 

+ H. Lupwic, Uber die Eibildung im Thierreich. Verhandl. d. Wärz- 

burg. Phys.-Med. Gesellsch. Neue Folge. Bd. VII. Wauirzburg 1874. 

3? ALEx. BRANDT, Uber das Ei und seine Bildungsstätte. Leipzig 1878. 

STAmnf. arb. 

FEAT fanbii sid 241. 
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icke i något fall iakttagit, men väl har jag haft framför mig 

snittbilder, som tyckts mig peka hän på vissa sådana bihangs 
anläggning i det inre af cellkroppen, genom direkt omvand- 

ling af vissa delar af plasmat. Sådant bildningssätt har sär- 

skildt tyckts mig vara tillämpligt på de koniska anhäftnings- 

organen hos Heptagenia, utan att jag på mina undersöknin- 

gars närvarande stadium vågar i frågan uttala ett slutgiltigt 

omdöme. 

I fråga om anhäftningstrådarnas uppkomst hos släkt. 
Ephemerella, Chitonophora m. fl. har jag i det föregående 

framlagt mina iakttagelser. De hänföra sig i samtliga fall till 

det från follikelepitelet redan lösgjorda och i calyx nedträdda 

ägget och äro ju närmast att tolka som differentieringsföre- 

teelser i exochorion. Till deras förklaring synes mig den af 

KORSCHELT gifna tydningen af bildningsförloppen uppenbar- 

ligen icke räcka till. Utan att antaga, det resorptionsfenomen 

af en eller annan art spela in, torde öfver hufvud knappt 

vara möjligt att erhålla en nöjaktig förklaring af ej mindre 

anhäftningstrådarnas hos de nämnda släktena än desammas 

inom fam. Heptagenide m. f. utformande i den redan fär- 

digbildade chorion. 

Om sättet och tidpunkten för mikropylekanalernas upp- 

komst har jag ej af det lilla, jag i detta hänseende iakttagit, 

kunnat bilda mig någon bestämd åsikt. 
Beträffande det s. k. epithema eller »Aufsatz»-bihanget å 

äggen har jag undersökt närmare dess uppkomstsätt hos släk- 

tet Ephemerella, närmast för att söka komma på spåren an- 
ledningen till den ofvan beskrifna egendomliga dimorfism, 

hvarunder detsamma här uppträder. Och förklaringen till 
dess olika form har jag funnit ligga i och sammanhänga med 

dess bildningssätt. Ägg med den förlängda, toppmössformiga 

typen af epithema ha visat sig vara uteslutande terminalägg 

d. v. s. härröra från den närmast den terminala näringskam- 

maren belägna äggkammaren, och ägg med den korta epi- 

thema-formen härröra från öfriga äggkammare i de telotropha 
ovarialrören. Af detta förhållande resulterar och finner till- 

lika en förklaring det långt öfvervägande antalet af ägg med 

kort epithema. 

En undersökning af äggfolliklarna hos subimago visar 
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chorion redan färdigbildad rundt kring själfva ägget till dess 

definitiva tjocklek, medan samtidigt af epithema, särskildt i 

fråga om terminaläggkammarens ägg, endast den centrala 
delen är påvisbar och under bildning. (Taf. I. Fig. 7). Epi- 

thema uppstår följaktligen långt senare, när det egentliga 

ägget redan är faärdigbildadt. Äggkammarepitelet företer 

ock i sammanhang härmed en stor skiljaktighet i sin bakre 

del kring själfva ägget och i den främre omkring epithema, 

1 det att detsamma kring ägget är vida lägre och mera af- 

plattadt samt efter hand blir allt tunnare och i sitt inre lik- 
som bläddrigt och slutligen synes helt degenerera, medan 
epitelet i omgifningen kring epithema samtidigt blir allt mäk- 

tigare utbildadt, uppbyggdt af cylindriska celler, samt i motsats 

till det förra färgar sig starkt. Huru den inre, centrala delen 

af »Aufsatzmasse» kommer till stånd, har jag icke kunnat 
afgöra, men fått det intrycket, att den uppstår såsom en se- 

kretionsprodukt från epitelet, och i fråga om det korta epi- 
thema (särskildt hos Ephemerella lactata) ser det ut, som det 

1 sin helhet skulle bildas på detta sätt. 
Annorlunda i fråga om den toppmösslika typen. Det det- 

samma omgifvande epitelet i de terminala äggkamrarne ses snart 

genom en mycket skarp, ljusare gränszon i sitt inre afsätta 

sig från det i degeneration stadda epitelet kring det öfriga 

ägget och nu inslå en särdeles egendomlig och anmärknings- 

värd utvecklingsriktning. I stället för att äfven det degene- 

rera, börjar nu i dess plasma en tydlig, tät, mot ytan vertikal 

striering eller fibrillär struktur bli märkbar och efter en fort- 

skridande inre förtätnings- och kemisk omvandlings- eller 

chitiniseringsprocess öfvergår det slutligen direkt i hela 

sin massa att konstituera den yttersta, ofvan beskrifna 

zonen af epithema. Denna aftecknar sig länge såsom ett 

helt för sig mycket skarpt från de öfriga delarne af epithema 

och behåller ännu på aflagda ägg ofta en karakteristisk, ver- 
tikal tätstrimmighet i sin massa. 

Att denna zons uppkomstsätt är det nu skildrade, torde 
äfven det förhållandet i sin mån belysa, att vid bakre ran- 
den af epithema af denna längre typ stundom hos färdiga 

ägg kunna träffas små rester sittande kvar af det öfriga, eljes 
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normalt helt afskilda äggepitelet, af hvilka nämnda zon då 
ses bilda en direkt fortsättning. 

Ändtråden jämte mellan den och ägget liggande rester af 

ovarialrörets näringskammare taga icke del i uppbyggandet 

af epithema, liksom ej heller, synes det, epitelets membrana 
propria. 

Lund, Univ:s Entom. Museum i Okt. 1913. 
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Förklaring af planscherna. 

Samtliga bilder äro ritade med tillhjälp af Abbe's större. 

teckningsapparat (Zezss, Jena). 

Gemensamma beteckningar: 

AÅfs = Epithema eller »Aufsatz»-bildningen å ägget. 

G= Choron:. 

Ench = Endochorion, 

Exch — Exochorion. 

Hft = Anhäftningsorgan. 

M :- = Mikropyle. 

0ö = Oölemma eller gulmembranen. 

V = Ägginnehållet eller gulan (vitellus). 

fel 

Fig. 1. Ovarialägg af Ephemera vulgata Lin., imago, i optiskt genom- 

snitt: "ZeisstObjrGPOCk3 PEÖRStor. 4200: 

Fig. 2. Ovarialägg af Ephemera danica MöLL., imago, i optiskt genom- 

snitt.; "Zeiss OPj: C5 OcC:I3 NEROrStok, »t.2003 

Fig. 3. Ovarialägg af Leptophlebia marginata (LIiN.), imago, från i sprit 

konserver. material; i optiskt genomsnitt. Jfr textfig. I. Zeiss Obj. C. Oc. 

3: > Förstör. 4200; [ 

Fig. 4. Ägg af Ephemerella ignita Pop., imago, från en aflagd äggklump 

(»Laichmasse»), visande den kortare formen af epithema, i optiskt genom- 

SmMiftA Zeiss Obj:rCROr: 30KBOStor. NG 2005 

Fig. 5. Främre äggpolen med kort epithema af Ephemerella ignita 

Pop., subimago, a den centrala finkorniga zonen, b den fibrillära zonen, 

c den homogena randzonen. Zeiss Obj. E. Oc. 3. Förstor: X 600. 

Fig. 6. Ägg af Ephemerella lactata BGTN, imago från en aflagd »Laich- 

masse», visande den längre, toppmösslika formen af epithema, i optiskt ge- 

nomsnitt. a, b, c såsom i fig. 5, d den rostrumlika delens inre zon, e den- 

sammas yttre, strimmiga zon. Zeiss Obj. C: Oc. 3. Förstor. X 230: 
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Fig. 7. Terminal äggkammare från ovarialrör af Ephemerella lactata 

BGTN, subimago, i optiskt genomsnitt, visande bildningen af chorion och 

epithema af den toppmössformiga typen. Fept den del af follikelepitelet, 

som ger upphof till chorion. Fep? den del af detsamma, som betingar upp- 

komsten af epithema, med synlig skarp gräns mellan båda. Nk rest af nä- 

ringskammaren. Ef ovarialrörets terminaltråd. Zeiss Obj. C. Oc. 3. För- 

SEOF., X<- 24:0. 

Tafil: 

Fig. 8. Äggets främre pol med omgifvande follikelepitel af Epheme- 

rella lactata BGTN, subimago, i optiskt genomsnitt, visande bildningssättet 

för den korta formen af epithema. Beteckningar såsom i figg. 5 och 7. 

WEISS OÖRJ I 6 OC. 3: . Förstor.: XX 260; 

Fig. 9. Optiskt genomsnitt af chorion af ovarialägg af Ephemerella 

ignita Pop., imago, visande anläggningen eller differentieringen af ett an- 

häftningsorgan i exochorion, efter behandling med KOH. Zeiss Obj. E. 

less. SFÖrstor. X< 625. 

Fig. 10. Optiskt genomsnitt genom chorion af ovarialägg af Epheme- 

rella lactata BGTN, subimago, visande differentieringen af en häfttråd i exo- 

chorion, efter färgning med boraxkarmin. Zeiss Obj. E. Oc. 3. Förstor. 

X 600. 

Fig. 11. Ovarialägg af Chitonophora mucronata BGTN, imago, i optiskt 

genomsnitt. Zeiss Obj. C: Oc: 3. Förstor. X 225. 

Fig. 12. Ovarialägg af Cenis incus BGTN, imago, i optiskt genomsnitt. 

Ek ändkolfvar å häfttrådarna. Zeiss Obj. C. Oc. 3. 'Förstor. X 270. 

Fig. 13... Aflagdt ägg af Cenis incus BGTN, imago, med aflossade och 

i anhäftningstrådar sig upplösande epithemata. ER ändkolfvar å anhäftnings- 

fradarna. Zeiss Obj. C: Oc: 2. Förstor: X 165. 

Fig. 14. Ovarialägg af Cenis horaria (LiN.), imago, i optiskt genom- 

ERitE Zeiss: Obj. E. Oc. 2. Förstor. X 350. E 

Fig. 15. Ena äggpolen med epithema och mikropyle af ovarialägg hos 

Cenis horaria (LiN.), i optiskt genomsnitt, I hålrum i epithema. Zeiss Obj. 

EmOc 3. Förstor. X 560: 

Fig. 16. Den andra (bakre?) äggpolen med epithema och mikropyle 

af ovarialägg hos Cenis horaria (L.), imago, i optiskt genomsnitt. Beteck- 

Dingar samma som i fig. 15. Zeiss Obj. E. Oc. 3. Förstor. X 590. 

TATE 

Fig. 17. Ovarialägg af Cloéon bifidum BGTN, imago, i optiskt genom- 

Emtts Zeiss Obj. C. Oc. 3. Förstor. X 330. 

Fig. 18. Parti af en plåtmeridian å ett i vatten aflagdt ägg af Cloéon 

bifidum BGTN, imago. Profilbild. Zeiss Obj. E. Oc. 3 (helt utdragen tub). 

Förstor. X 1000. 

Fig. 19. Del af ovarialägg jämte omgifvande chorion och follikelepitel - 

af Siphlurella Thomsoni BGTN, subimago, i optiskt genomsnitt. Oölemma 

ännu ej bildad. Zeiss Obj. E. Oc. 2. Förstor. X 660. 

Entomol. Tidskr, Årg. 34. H. 2—4 (1913). 2 
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Fig. 20. Del af chorion af ovarialägg hos Ameletus alpinus BGTN, 

imago. , Ytbild: | ZeisstObj: EE: Oc: 2.) Förstor, "615005 

Fig: 21. Tvenne anhäftningsorgan å chorion hos ovarialägg af Ame- 

letus alpinus BGTN, imago, i optisk profilbild. Zeiss Obj. E. Oc. 3. För- 

Stor: Xx 680: 

Fig. 22. Ett anhäftningsorgan å chorion hos ovarialägg af Metretopus 

norvegicus EaAT., subimago, i optisk profilbild. Zeiss Obj. E. Oc. 3. För- 

stor. X 920. 

Fig. 23. Ovarialägg af Arthropha congener BGTN, imago, i optiskt ge- 

DoOmsnitt; Zeiss Obj. GC. Oc: 3. RKörstor.- Xx 340. 

Fig. 24. Ovarialägg af Heptagemia sulphurea (MÖLL.), imago, i optiskt 

genomsnitt. Öfvervägande konturbild. Zeiss Obj. E. Oc. 2. Förstor X 400. 

Fig. 25. Anhäftningsorgan å chorion af ovarialägg hos Heptagenia 

sulphurea (MöÖLL.), imago. Profilbild. a organet på ett tidigare utveck- 

lingsstadium med terminalskålen (s) bildad. b samma organ med tråden 

äfvenledes färdigbildad. Zeiss Obj. E. Oc. 3. Förstor. X 660. 



Termiten aus Natal und dem Zululande. 

Gesammelt von 

Dr. Ivar Trägårdh. 

Von 

Nils Holmgren in Stockholm. 

Während  seiner Reise 1905 in Natal und im Zulu- 

lande hat Dr. TRÄGÅRDH die dortige Termitenfauna recht 
viel studiert und eine beträchtliche Sammlung von diesen 

Tieren zusammengebracht. Diese Sammlung wurde mir 
gätigst fär Bestimmung uberlassen, wofär ich hier dem 

Herrn Dr. TRÄGÅRDH herzlichst danke.! 
Das mir zu Verföägung gestellte Material enthält viele 

neue und interessante Termitenformen, welche unsre Kenntnis 

von der Termitenwelt des fraglichen Gebietes beträchtlich 
erweitern. Besonders richte ich hier die Aufmerksamkeit auf 

die neue Gattung Apicotermes, uber welche ich schon in 
» Termitenstudien III» berichtet habe, und deren urspräng- 

liche Stellung in der Mäiro-Capritermes-Reihe dort behandelt 

wurde. Damals waren mir die beiden Flägelpaare einer Imago 

Hebst Soldaten und Arbeitern bekannt. Heute bin ich in 

der Lage diese Beschreibung zu ergänzen, indem ich ein 

fast vollständiges Exemplar erhalten habe. Ferner erinnere 

ich an das reichhaltige Material von Arten der Eutermes- 

Untergattung ZTrinervitermes. Auch Mirotermes und Odonto- 
fermes sind gut vertreten. Von ÖOdontotermes ist ein voll- 

Ständiges Material mit Imagines, Soldaten und Arbeitern von 
O. destructor SMEATH. bemerkenswert, indem von dieser alten 

Art nun die geschlechtslosen Kasten zum ersten Mal vorliegen. 

t' Das Material gehört dem zoologischen Museum in Göteborg. 
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2. Familie Protermitida HorMGR. 

Unterfamilie Hodotermitinae HOLMGR. 

Gattung Hodotermes HaG. 

Untergattung Hodotermes s. str. HOLMGR. 

Hodotermes (H.) mossambicus HaAG. 

Ein reiches Material von Soldaten und Arbeitern liegt 

vor. Die Variabilität der Körpergrösse dieser Art wird durch 

diesem Material beleuchtet. Die Arbeiter sind besonders von 

sehr wechselnder Grösse, und es scheint das Material anzu- 

deuten, dass hier wenigstens 4 verschiedene Arbeiterklassen 

vorliegen, da aber Jugendstadien fehlen, ist es nicht möglich 

zu sagen, wie sich dieser Polymorphismus ontogenetisch ent- 

wickelt hat. 

Unter den Soldaten sind die Grössenschwankungen auch 

gross, sogar sehr gross, wenn wir ein aus dem Zululande 

stammendes sehr kleines und sonst etwas abweichendes 

Exemplar zu dieser Art fähren därfen. Die Maasse dieses 

Stäckes sind die unten angegebene Minimimaasse der Soldaten. 

Die Oberkiefer dieses kleinen Exemplars sind schmäler als die- 

jenigen der grossen Soldaten; die Antennen sind 23-gliedrig. 

SOME 

Kopf mit rOPerkiefernis mus ad sust 5500Ter 0 ORTEN 

» ohne » ERE SR lir GIN V 

KOpPfIDrELtE" 0 sjuier ne Feke. tele, dee SKS RA SNHNED 

I IT I IT | é 

Arbeiter: | | 

Kopfbreite . .| 3,99—-4,1 mm 13,27 — 3,61 mm 2, 66— 2,74 MMm|2,28—2,32 Fe 

Fundort: || 

Zululand 1003 IKvämbonambi Hlabisa Mfolosi | Mkosi 

Unterfamilie Calotermitinae HOLMGR. 

Gattung Calotermes Hac. 

Untergattung Neotermes HOLMGR. 

Calotermes (N.) zuluensis n. sp, 

Imago unbekannt. 
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Soldat: Kopf gelb, nach vorn dunkler, gebräunt. Ober- 

kiefer basal braun, apical schwarz. Körper weisslich gelb 
bis graugelblich. 

Behaarung spärlich. 

Kopf rektangulär, nach vorn sehr unbedeutend verschmä- 

lert, viel länger als breit, etwas abgeflacht  walsenförmig. 
Stirn nach vorn allmählig abfallend, vorn etwas uneben. 

Antennalleiste  kräftig. Clypeobasale kurz. Oberlippe fast 

halbkreisförmig. Oberkiefer kräftig. Spitzenstuck des linken 

Oberkiefers kurz, stark einwärts gebogen, kräftig. Mittelteil 

mit 5 deutlichen Zähnen, rechter Oberkiefer mit einem langen 

Spitzenstuäck mit etwas unebenem Innenrand und zwei grossen 

Zaälnen. Antennen 15—16-gliedrig. 3. Glied etwa so dick 

und lang wie 2., an der Basis wenig schmäler als an der 

Spitze. 4. Glied deutlich kärzer als 3., 5. etwas unbedeutend 

länger als 3. 

Pronotum etwas sehmäler als der Kopf, mit stark abge- 

rundeten Seiten, etwas konkavem Vorderrand und damit fast 

parallelem Hinterrand. 

Op erlan ger sd sr TOTT mm 

Köpt mit Oberktefern/,. 32: 5,28 » 

SKWIROhne » AS. 3,61 » >etwas variabel. 

Kopfbreite . SS AS 258000. | 

Breite des: Pronotums .. . 252401.2 

» Arbeiter»; Larven und Nymphen liegen vor. 

Hun dort: Zululand:; Lake Sibayl. 

3. Familie Mesotermitidae HOoLMGR. 

Unterfamilie Psammotermitinag HOLMGR. 

Gattung Psammotermes DESN. 

Syn. Proleucotermes HOLMGR. ”Termitenstudien I. 

Psammotermes fuscofemoralis (SJÖST-.) 

Syn. Termes fuscofemoralis SJÖST. 

Psammotermes fuscofemoralis (SJÖST.) HOLMGREN. 

» » SJÖST. SJÖSTEDT. 

Soldaten und Arbeiter liegen vor. 
Fundort: Zululand: Lake Sibayi; Mseleni. 
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Bemerkung: Die Angehörigkeit von Termes fuscofe- 

2noralis, der schon auf Grund der Imago von Termes zu 

streichen war, zu Psammotermes wurde von mir in » Termiten- 

studien II> nachgewiesen. Diese Angehörigkeit wurde später 

von SJÖSTEDT bestätigt (Entomolog. Tidskr. 1911). Ich habe 

eine Diagnose von Psammotermes in »Termitenstudien II» 

gegeben. Später hat SJÖSTEDT noch eine solche aufgestellt, 

welche leider nur wenig bedeutende Eigenschaften erwähnt, 

während die wichtigeren aus mir unbekannten Gränden aus- 

gelassen wurden. 

Unterfamilie Rhinotermitinsae FROGG. 

Gattung Rhinotermes FROGG. 

Rhinotermes (Schedorhinotermes) putorius SJÖST. 

Soldaten und Arbeiter liegen vor. 

Fundort: Zululand: Kvambonambi, Dukudu bush, Lake 

Sibayi. 

3. Familie Metatermitidae HOLMGR. 

Termes-Reihe. 

Gattung Protermes HOLMGR. 

Untergattung Ållodontermes SILV. 

Protermes (A.) Schultzei (SILV.) 

Soldaten und Arbeiter liegen vor. 

Fundort: Zululand: Somkele, »Junction of white and 

black Mfolozi». | 
Bemerkung: Die Gattung Protermes wurde von mir 

fur LTermes prorepens SJÖST. aufgestellt. Zu dieser Gattung 

gebört Termes Schultzez SILV., bildet aber hier eine ziemlich 

distinkte Untergattung, welche ich in Manuskript mit Proto- 
termes bezeichnet habe. Neuerdings hat aber SILVESTRI fär 

T. Schultzez und der nahestehenden Zezax eine neue Unter- 

gattung zu Termes, Allodontermes gegrundet, welche also als 

Termes-Untergattung hinfällig wird, aber seinen Platz als 

Untergattung zu Protermes verteidigt. 
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Gattung Termes HOLMGR. 

Untergattung Zermes s. str. 

Termes (T.) natalensis HAV. 

Ein reiches Material liegt vor. 

Fundorte: Natal: Stanford Hill, Howick falls, Estcourt. 

Zululand: Mkosi, Lake, Sibayi, Somkele. 

Termes (T.) parvus n. sp. 

Imago unbekannt. 
Grosser Soldat: 7. natalenrsis sehr ähnlich, aber viel 

kleiner. Färbung nnd Behaarung wie bei natalensis. 

Kopf länger und schmäler als bei nazalensis. 3. Glied 
der Antennen nur wenig länger als 2. (bei znatalensis fast 

doppelt so lang wie 2.). 4. Glied etwas kärzer als 3. (bei 

natalensis viel kärzer). Antennen kurz, reichen nicht zum 

Hinterrand des Kopfes. 

NOrpenlan sen FER SEE IIS deres KROSSI PET 

120 aterae (ONS cv Fa ER or SNR 

» ohne » NN SISTA lyte ler kg krA520 

KG PEDEETE CRT RA a senor SLS tsk re ae fsk se 3504 

IBECIFeNGeSi ETODOLUMISLo fet fer ja nt SE a 1K2530 

Kleiner Soldat: Den kleineren Soldaten von 7. na- 

Zalensis sehr ähnlich aber viel kleiner. Kopf etwas mehr 

langgestreckt und nach vorn etwas weniger verschmälert. 

Antennen etwas kärzer als bei zazalensis. Glieder 2, 3 und 4 

etwa gleich lang. 

ICD EINE ga sd JT Ga od Oo oo Sören 

Kopirmits Oberkiefernip steel 35S 

» ohne » ob FARA i RN 

IBrette. des: KOpPpfeS: «sc ers iLO 

» SP TONO BUMS bre INN 

Grosser Arbeiter: Von den grösseren Arbeitern von 

T. natalensis nur in Grösse verschieden. 

IKORPerläng eu ss stt la ie Let sen rer st köp so Fa OK FEN 

IROPEDLeIte dor os orlate, ce fen skars ksp tele es 250BKAD 

Breite des Pronotums! > . se. Mila sd FAS 
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Kleiner Arbeiter: Von den kleineren Arbeitern von 

T. natalenrszis nur in Grösse verschieden. 

Körperlänlge frön te ie. mee) Kr ANA) ESS LE 

KOpfibrerbesksretta cc Wikkekts titel CST 

BrertesdeskEronotumS. ct. Fe EEE eNIO.gs TED 

Fundort; Zululand. : 

Bemerkung: Die grossen Soldaten dieser Art sind 

unbedeutend grösser als derjenige Soldat, den SJÖSTEDT aus 

Endi(?) unter 7. natalensis erwähnt. Die Kopfrinnen fehlen 

aberibel JERpadrkdus. 

Gattung Odontotermes HOoLMGR. 

Odontotermes destructor SMEATH. 

Imago: Beschreibung bei HAGEN und SJÖSTEDT. 
Soldat: Fräher unbekannt. | 

Den Soldaten von OO. vulgaris HAV. sehr ähnlich aber 

kleiner. 

Färbung und Behaarung wie bei vulgaris. Antennen 

nach aussen gebräunt. 

Kopf viereckig oval, nach vorn deutlich verschmälert. 

Clypeobasale sehr kurz, relativ schmal. Oberlippe zungen- 

förmig, etwa bis zur Mitte der zusammengelegten Oberkiefer 

reichend, behaart. Oberkiefer säbelförmig, linker mit einem 

kurzen, absatzförmigen Zahn an der Basis des Spitzendrittels. 

Basal von diesem Zahn ist der Innenrand sehr undeutlich 

wellenförmig gezähnt. Rechter Oberkiefer etwas ausserhalb 

der Mitte mit einem rudimentären Mittelzahn. Antennen 16- 

giedrig, 3. Glied unbedeutend kärzer als 2.; 4. kärzer als 3. 

oder 17-gliedrig, indem 3. Glied in zweien aufgeteilt ist. 

Pronotum etwas schmäler als der Kopf, vorn und hinten 

deutlich ausgeschnitten. 

| Tvpisch Grössere Sticke | 

| 
Körperlange . = sfolbitcfe 4,5 mm 6 mm 

Kopf mit Oberkieferi 2522 » 2,55 » 

D ohne ds I SS » 1,59 » 

Kopfbreite 3 EN STORT SN Fa Ik 1,22 ITsaq i» 

Breite des Pronotums . .. 0,96 » I.ir 
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KA TDETter, Slosser: 

Kopf braungelb, Antennen nach aussen gebräunt. Körper 

eisslich gelb. 5 

Kopf und Abdominaltergite duänn behaart. 

Kopf breit oval. Fontanelle kreisrund, klein. Stirn gegen 
en Clypeus etwas eingedräckt. Facettenaugen als helle 

lecke "hervortretend. Clypeobasale mässig aufgetrieben, lin- 

enförmig, viel käurzer als seine halbe Breite. Antennen ge- 

öhnlich 17-gliedrig (bisweilen- 19, 18 und 16-gliedrig). 3. Glied 

el kurzer als 2.; 4. länger als 3. 5. so lang wie 3. 

Pronotum vorn in der Mitte etwas ausgeschnitten. 

Typisch Grössere Stiäcke/ 

KEORPERIAlgE ov. cc = se st Sova dona 4,5 mm 

Kopfbreite EES 1,78 

Breite des Pronotums . . . 0,85" » 1,04 

Arbeiter, kleiner: 

Farbe und Behaarung etwa wie bei den grösseren Ar- 

eitern. 

Kopf mehr abgerundet. Fontanelle klein, oval. Antennen 

5 —17-gliedrig.. 3. Glied etwas kärzer als 2, aber länger als 

oder 3., 4. und 5. Glieder etwa gleich kurz-(17-gliedrige 

untennen). 
Pronotum wie oben! 

Typisch 
N 

| Grössere Stuäcke 

Körperlänge Sr Or 2,09 mm 3,3 mm 

KNSPIPRSIESS cc di sd la ed Sö 0,96 > 1,13 

Breite des Pronotums . ... Ol03T TR O;74 = » 

Fundort: Natal: Stanford Hill, Estcourt. 

Zululand: Mkosi. Mseleni. 

Bemerkung. Die grösseren Stäcke, welche. alle aus 

esonderen Kolonien stammen und nie mit den kleineren 

isammen gefunden sind, vertreten vielleicht eine besondere 

rt, welche an O. vulgaris nahe kommt. Da mein Material 

icht ganz ausreicht, um dies zu entscheiden, fasse ich sie 

orläufig auch als ÖO. destructor. 
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Odontotermes transvaalensis SJÖST. 

Soldaten und Arbeiter liegen vor. 

Fundort: Natal: Dukudu bush. 

Odontotermes vulgaris HAV. 

Zu dieser Art wahrscheinlich gehörende königliche Paare(?) 
nebst Soldaten und Arbeitern liegen vor. 

Fundort: Natal: Estcourt, Amanzin toti, Stanford Hill, 

Enos bush Richmond. 

Odontotermes latericius HAV. 

Ein köngliches Paar, Soldaten und Arbeiter liegen vor. 
Zahn des linken Oberkiefers der Soldaten im äusseren Drittel 

gelegen. 

Hundort: NatalssEstcoumt: 

Odontotermes Trägårdh n. sp. 

Imago (König und Königin) von O. vulgaris kaum ver- 

schieden. 

(Sitossert Soldat: 
Kopf rotgelb, nach vorn gegen den Vorderrand schwach 

gebräunt. Körper strohgelb bis rostgelb. 

Kopf viel länger als breit, viereckig oval, nach vorn sehr 

deutlich verschmålert. Facettenaugen als schwarze Punkte 

vorhanden. Clypeobasale kurz. Oberlippe relativ kurz, zun- 

genförmig, den basalen Drittel der Oberkiefer iäberdeckend. 

Oberkiefer relativ kurz, dick, sehr kräftig. Linker Oberkiefer 

mit einem kräftigen Zahn etwa in der Mitte. Zahn der rechten 

Oberkiefer weniger kräftig, etwas mehr basal gelegen, etwas 

breiter aber viel niedriger. Antennen ?-gliedrig. 3. Glied etwa 

so lang wie 2., oder in zweien geteilt. 

Pronotum viel schmäler als der Kopf, sattelförmig, vorn 

eingeschnitten, hinten ausgebuchtet. 

Körperlänge osv. Röd: 16 ns 6—6,3 mm 

Kopf mit! Oberkiefernii! söe eilella 0357 —-3:55800 

» ohne » LÄSA mö dd RK 

IKKOPIPECILER. oc ue Lo fe IA8 5 2522 

IBreite des Pronottums: . «= ess 20 1134TERD 
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Kallemer Soldat: 
Färbung und Behaarung wie oben. 

Kopf viereckig oval, nach vorn deutlich verschmälert. 
Augenpunkte fehlen. Sonst wie oben. Oberkiefer kräftig, 

aber relativ etwas länger als bei den grösseren Soldaten. 

Antennen 17-gliedrig. 3. Glied viel kärzer als 2. und ein- 
wenig kärzer als 4. 

Pronotum wie oben! 

mim KÖrperlan ger ,-4 pose Lolsios et ko SSK TENN 

Kopf mit Kiefern . 2574 

3 ohne >» SY er Meljiei.e er SÅ: ee 1,83 

KRO DEDLCILC] Va Töre orerkisr CRS GL dre. She 1,59 » 

IBrerter dest EEOMOLUMISN = std Tr 

(ErkOSSEEFATbeiter: 
Kopf bräunlich gelb. Körper weissgelblich. 

Kopf recht stark behaart. Abdominaltergite ziemlich 

behaart. 
Kopf fast kreisrund. Fontanelle undeutlich begrenzt. 

Stirn vorn deutlich eingedräckt. Clypeobasale kirzer als seine 
halbe Breite, linsenförmig, relativ stark gewölbt. Antennen 

18-gliedrig. 2. Glied deutlich länger als 3.; 4. einwenig kirzer 

SKE STSOKAle WICT IH. 

Pronotum sattelförmig, vorn recht tief eingeschnitten. 

NOGPeLl ANSE sökes, <A obs slet ade 4—4,;5 mm 

KOPTDECILCT AT er era es sk el KAKA ISA TAS SED 

Breite des Pronotums «fs de - 0,74 0,85 

KkaleimertArbeter: 

Heller gefärbt. Behaarung dieselbe wie bei den grösseren 

Arbeitern. 
Kopf undeutlich pentagonal abgerundet. Fontanellenfleck 

etwas nach hinten verschoben. Clypeobasale relativ etwas 

länger als oben. Antennen 17-gliedrig. 2. Glied so lang wie 

SATANS 4. und 5. Glied etwa gleich lang: 

Pronotum wie oben. 

IKOrDEFlAN SER or fe SAS duet fel enkla se a La LSS 5 TN. 

ICO PIDECIE FANTA Sr SE SLE a fee SER Er el Je I IRIS? 

IBECKEer des WpTOLO FILNIST AR RR O TA 
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Fundort: Natal: Sweatwater, Stanford Hill, Estcourt. 

Bemerkung: C. badius ist grösser und O. transvaalensis 
kleiner. Die Ähnlichkeit der Königin mit vulgaris macht es 

walirscheinlich, dass O. ZTrägårdhi eine Rasse von vulgaris 

ist. Ich kann dies aber nicht entscheiden. 

Gattung Microtermes WASM. 

Microtermes Havilandi mihi. 

Syn. Mäicrotermes incertus HAG. HAVILAND. 
» » FIAG. SJÖSTEDT. 

Durch Vergleich zwischen den Typus von M. incertus 

HAG. aus dem Berliner Museum (aus Mosambique) und 

Exemplaren von HAVILAND's und. SJÖSTEDT's M. incertus 

aus Sud-Afrika (Natal und Zululand) geht sehr: deutlich 

hervor, dass HAGEN 's zzcertus und HAVILAND's nicht identisch 

sein können. | 

Folgende vergleichende Maasse zeigen, dass M. incertus 

HaG. kleiner ist als M. Havwvilandi mihi. 

M. incertus HaG. IM. Havilandi mihi | 

KOpHAnNSen a Ört dot 1,29 MM 1,56 mm 

KOPEPre1Ce ost ss or SSKES 03, CD 1,33 

Breite 'des Pronotums”. ..:; - 1,06 I;25. » 

Länge » : Jo 0,68 >» (OPEN 

Fundort: Natal: Stanford Hull. Amangmtod: 

Zululand : Mfolozi, Junction, Somkele, Umhla- 

zinga. 

Microtermes longiceps n. sp. 

Soldat: 
Kopf braungelb, Körper weisslich-gelb. 

Kopf feim behaart. Abdominaltergite kurzhaarig. 

Kopf viereckig oval, nach vorn sehr wenig verschmälert 

mit etwas gebogenen Seiten, bedeutend länger als breit. Fon- 

tanelle fehlt. Clypeobasale kurz. Oberlippe langgestreckt zun- 
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genförmig, etwas zugespitzt, sich tber etwas mehr als die 

Hälfte der Oberkiefer erstreckend. Oberkiefer relativ kurz 

und dick, hakenförmig gebogen. Antennen I13-gliedrig. 2. 

Glied etwa so lang wie 3.+4.; 3. Glied sehr kurz. 

Pronotum sattelförmig, vorn sehr deutlich eingeschnitten, 

hinten etwas ausgerandet. Hinterleib langgestreckt. Styli 

vorhanden. 

15007 3 eElANI SAR dh SÄKA FORSLAS Se Rath dö 

RiOopT mes ODETkIe Febers Eg ,50 1 

» ohne » SS or re SÖS » 

KGPIDLretke «0 oc oe NR elek RB Usk2= 0576 

Breite des Pronotums . . . . . . 0O;49—0,53 > 

(Gitosser AEbeltet: 
Kopf bräunlich-gelb. Körper hell strohgelb. 
Kopf ziemlich dicht und fein behaart. Abdominaltergite 

kurzhaarig. 

Kopf viereckig, mit parallelen Seiten, viel länger als breit. 

Fontanelle undeutlich, etwas unbedeutend vor der Mitte des 

Kopfes gelegen. Clypeobasale lang, so lang wie seine halbe 

Breite, vorn deutlich gerandet, ziemlich stark gewölbt, hinten 

stark konkav, vorn gerade begrenzt. Mandibelkondylen gross. 

Mundpartie kurz. Antennen kurz, 13-gliedrig. 3. Glied am 

kärzesten. 

Pronotum sattelförmig, vorn sehr deutlich eingeschnitten. 

KORP eTlATE ERA sek sia vote ss ske RS ARE SA TDI 

Kopflänge , In ANAR AJA IS 

FEODEPrETEeNSe sö RJ SL FEE LE FfEs NOT 
IBEettereest EronOtUPiSE er el SINE IE Os AO IN 

Kleiner Arbeiter: Stimmt in den meisten Eigenschaften 

mit den grösseren äberein. Farbe und Behaarung wie oben. 
Kopf oval. Fontanelle in der Mitte des Kopfes. An- 

tennen I13-gliedrig, wie oben, 

Pronotum wie oben! 

HRORPELIAN SENS ME SSL EN el NA Kaa fe 55 NIAN 

SOTD TLÄTS Ce SPENAT fe ee MIN eljest RAA Ö,OST 

BIOPTDECN CASES VARE RASTER aAa BrOSAe hå: ARN R NRO garg 

Breite des Pronotums vikter di 5 sr 
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Nymphe: Antennen 15-gliedrig. 
Fundort: Zululand: Mkosi. 

Bemerkung: Ich kann nicht bestimmt sagen, ob die klei- 

neren Soldaten, deren Existenz aus den mitgeteilten Maassen 

hervorgeht, eine besondere kleine Soldatenklasse vertreten 

oder ob hier nur kleine Varianten von einer einzigen Kaste 

vorliegen. Die Oberkiefer der kleineren Soldaten sind apical 
weniger stark gebogen als bei den grösseren. 

Ich teile hier eine synoptische Ubersicht der in meiner 

Sammlung vorhandenen oder sonst bekannten afrikanischen 

Mzäicrotermes-Arten” mit. 

Gattung Mierotermes WASM. 

Ubersicht der mir bis jetst bekannten afrikanischen Arten. 

Imagines: 

A.: Antennen 17-gliedrig. 

a. Augen gross. Ozellen ziemlich gross, von den Augen um ”/3 ihres 

Durchmessers entfernt. Kastanienbraun. Pronotum viel schmäler 

als der Kopf, braun. Fligel mit »Subcostalstrich>. 

Microtermes camerunensis n. sp. 

aa. Augen kleiner. Färbung gelbbraun. Ozellen relativ klein, von den 

Augen um ihren Durchmesser entfernt.. 

b. Augen recht klein, ziemlich flach. Pronotum etwa so breit wie 

der Kopf. »Subcostalstrich» fehlt. Fontanelle sehr deutlich. 

Microtermes crucifer (SJÖST-). 

bb. Augen relativ gross, ziemlich vorstehend. Fontanelle undeutlich. 

Mäicrotermes latinotus HOLMGR. 

B. Antennen 16-gliedrig. 

a. Länge der Vorderfliäigel 14—135 mm. Mediana stets von der Schuppe 

ausgehend. 

b. Pronotum rotgelb, ohne helle Zeichnung, so breit wie der Kopf 

zwischen den Augenspitzen. Fläigel gelblich angehaucht. 

Microtermes Havilandi mihi. 

bb. Pronotum hellgelb, viel schmäler als der Kopf. Flägel hyalin. 

Microtermes madagascartiensis n. sp. 

aa. Länge der Vorderflägel 12—13 mm. Mediana bisweilen von dem 

Cubitus ausgehend. Microtermes redenianus (SJÖST.) 

C. Antennen 15-gliedrig. 

a. Länge der Vorderflägel 15 mm. Pronotum hellgelb. Flägel hyalin. 

Kopfbreite ca. 1,53 mm. Microtermes madagascariensis n. sp. 

aa. Länge der Vorderflugel 8—13 mm. 
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b. Pronotum vorn etwas ausgeschnitten, so breit wie der Kopf oder 

schmäler. 

c. Pronotum hellgelb oder höchstens schwach gebräunt. Fligel 

hyalin. 

d. Ozellen von den Augen um ?/3 des kärzeren Diameters 

entfernt. Mäicrotermes albopartitus (SJÖST.) 

» incertus (HAG.) 

dd. Ozellen den Augen fast berährend. Grösser: Kopfbreite 

I.14—1,42 Mmm. 

e. Pronotum viel schmäler als der Kopf (Kopfbreite 1,42 

mm, Breite des Pronotums 1,1 mm). 

Mäicrotermes microthorax n. sp. 

ee. Pronotum nur wenig schmäler als der Kopf. 

f. Kleiner: Kopfbreite ca. 1,15 mm, 

Microtermes Fee SILV. 

ff. Grösser: Kopfbreite. 1,18—1,25 mm. 

Microtermes albinotus n. Sp. 

ec. Pronotum braun, mit helleren Zeichnungen. 

d. Ozellen ziemlich klein, von den Augen um ihren Durch- 

messer entfernt. Vorderflägel 12—13 mm. Flägel gelb- 

lich angehaucht. Microtermes vadschagge (SJÖST.) 

dd. Ozellen von den Augen um ihren halben Durchmesser 

entfernt. Fliägel hyalin. Vorderflägel 9—12,; mm. 

Microtermes congoensis (SJÖST.) 

bb. Pronotum vorn in der Mitte nicht eingeschnitten, unbedeutend 

breiter als der Kopf. Fligel hyalin. 

Microtermes Trägårdhi (SJÖST.) 

Soldaten: 

ÅA. Antennen 13—16-gliedrig. 

a. Pronotum viel breiter als der Kopf, vorn deutlich ausgeschitten. 

Mäicrotermes latinotus n. sp. 

aa. Pronotum etwa so breit wie der Kopf, vorn sehr tief ausgeschnitten. 

Kopf mit Oberkiefern 2,1 mm. Kopfbreite 1,,6 mm. 

; Microtermes guineensis (SILV-.) 

aaa. Pronotum deutlich schmäler als der Kopf, vorn deutlich einge- 

sechnitten. 

b. Kopf mit Oberkiefern 1,8 oder 2—2,3 mm. Kopfbreite 0,8 mm. 

Antennen 15—16-gliedrig. 

Microtermes crucifer (SJöst.). Kl. und gr. Sold. 

bb. Kopf mit Oberkiefern 1,3 mm. Antennen 15-gliedrig. 

Microtermes cavithorax (SJöst.). Kl. Soldat. 

B. Antennen 14-gliedrig. 

a. Oberkiefer ziemlich kräftig. Beide Oberkiefer mit einem deutlichen 

Zahn in der Mitte, fein gezähnt. 2. Glied der Antennen ein wenig 

länger als 3.; 3. sehr unbedeutend länger als 4. Submentum fein 

chagriniert. Mäicrotermes Kauderni HOLMGR. 
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aa. Oberkiefer schwach, unbezahnt. 

b. Kopf nach vorn deutlich verengt, oval. 3. und 4. Glied der 

Antennen kurz. Oberlippe reicht äber die Mitte der Oberkiefer. 

c. Kopf mit Oberkiefern 1,3—1,4 mm. 

Microtermes Havilandi mihi. 

cc. Kopf mit Oberkiefern 1,17 mm. 

Microtermes redenianus (SJöst.). Kl. Sold. 

bb. Kopf von oben gesehen fast kreisrund. Mandibein in der Spitze 

fast hakenförmig eingebogen. Oberlippe reicht nicht zur Mitte 

der Oberkiefer. (Zwei Soldatenformen.) 

Mäicrotermes cavithorax (Sjöst.). Gr. Sold. 

C. Antennen 13-gliedrig. 3. Glied der Antennen kurz. 

a. Kopf nach vorn verschmälert. Innenrand der Oberkiefer mikrosko- 

pisch fein gezähnt. Oberlippe sich uber die Mitte der Oberkiefer 

streckend. Microtermes Trägårdhi (SJÖST-.). 

aa. Kopf mehr oder weniger abgerundet rektangulär. 

b. Kopf kurz abgerundet rektangulär. Oberlippe reicht nicht iber 

die Mitte: der Kiefer: Mäicrotermes albopartitus (STÖST.). 

bb. Kopf zieml. langgestreckt rektangulär. -Oberlippe reicht uber die 

Mitte der Oberkiefer. Microtermes longiceps n. sp. 

D. Antennen 12-gliedrig. Kopf mehr oder weniger rektangulär etwa 1/3 

länger als breit. 3. Glied der Antennen etwa so lang wie 2. 

a. Oberlippe kurz, nicht uber die Hälfte der Oberkiefer reichend. 

b. Kopf mit Oberkiefern 1,45 mm. 

Microtermes redenianus (SJöst.). Gr. Sold. 

bb. Kopf mit Oberkiefern 1,65 mm. 

Microtermes congoensis (SJöst.). Gr. Sold. 

aa. Oberlippe lang, uber mehr als die Hälfte der Oberkiefer reichend. 

b. Kopf mit Kiefern 1,17 mm. Kopfbreite 0,6 mm. 

— Microtermes congoensis (SjÖöst.). Kl. Sold. 

bb. Kopf mit Kiefern 1,,/4—1,62 mm. Oberkopfbreite 0,68—0,72 mm. 

Microtermes Fe&R SILV. 

Syntermes-Reihe. 

Gattung Eutermes FR. MöULL. 

Untergattung TYrinervitermes HOLMGR. 

Diese Untergattung scheint zu einer der schwierigsten 

afrikanischen Termitengruppen zu werden, indem immer neue 

Arten beschrieben werden, welche von einander wenig ge- 

trennt sind. In einer unlängst erschienenen Schrift hat 

SJÖSTEDT eine Reihe von Arten beschrieben, welche uns 



HOLMGREN: TERMITEN AUS NATAL U. DEM ZULULANDE. 55 

einen Einblick in der Formenwechsel dieser Gruppe verschafft. 
Diese Arten sind folgende: E. bettonianus, rhodesiensis, brutus, 

tchadensis und pzus. Ausserdem wird dort ein £. trinervoides 

SJÖST. erwähnt, dessen Beschreibung ich nicht in der Lite- 

ratur habe vorfinden können. 
Fräher waren folgende Arten wenigstens als Soldaten 

bekannt: £E. gemellus, dispar, rapulum, terricola, economus, 

geminatus, trinervius und Segelli. Hierzu kommen EE. mitis 

und 20obilis, welche als Imagines beschrieben sind. Von den 

oben erwähntnn Arten sind die Imagines von nur É£. triner- 

vius und bettonianus beschrieben worden. 

Die vorliegende TRÄGÅRDH'sche Sammlung enthält nun 
6 Arten, von denen eine mit gemzinatus gut stimmt und eine 

andere mit £. dispar nahe verwandt, wenn nicht sogar iden- 
tisch, ist. Ausserdem liegen mir Exemplare von SILVESTRI's 

>Eutermes trinervius> aus Kalahasi vor, welche gar kein Zrz- 

nervius angehören. Von VON ROSEN in Mänchen habe ich 

ausserdem ein Paar 7Zr7znervitermes-formen erhalten, von denen 

eine (E. Holmgrenz) mit Soldatentrimorphismus sehr interessant 

erscheint. Von Erythrea stammt ferner einige Stäcke, welche 

zu ESCHERICH's Sammelausbeute dort gehören. Ausserdem 

kommen hierzu Stäcke aus D. Ost-Afrika und Transvaal. 

Mein Vergleichsmaterial ist sehr arm. Es besteht aus 

Cotypen von nur &E. dispar und bettonianus. 
Was besonders die Bestimmung der Arten schwierig und 

unsicher macht, ist, dass fräher Räcksicht auf die individuelle 

Variabilität der Arten nicht genommen wurde. Die Bestim- 

mungstabellen, welche SJÖSTEDT liefert, leiden leider an diesem 

Fehler, indem z. B. Einteilungspunkte wie diese da vorkom- 

men: »Kopfhöhe 0,;5 mm» —»Kopfhöhe 0,49 mm». »Kopf 
niedriger, 0,66 mm hoch» —»Kopf höher, 0,85 mm». Um den 

Wert von derartigen Einteilungspunkten zu analysieren, habe 

ich eine Reihe von Messungen an einer meiner Arten vorge- 

nommen. Dabei habe ich gefunden, dass in der fraglichen 

Eutermes-Gruppe die Variabilität der Kopfmassen der Soldaten 

sehr gross ist, ja sogar ungewöhnlich gross. Beispiel hierfär 

liefert Eutermes dubius n. sp. 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 22 
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Grosser Soldat. 

KoOptlänge frame a oo cc sh KUST. E2500=--254 SITE 

Fänge IderpNasert vå MIMSEIeR USS Elf L,25M0a 

KOpfbreilewr. Ce et a terar tet SfE ATA FIAT SED 

IKKOPIHOHCE ens 6 ee ev ste bered Ö LOSE 

Betreffs der Kopfhöhe ist der Differenz zwischen Maxi- 

mum und Minimum sogar grösser als zwischen die oben zi- 

tierten Masse 0,85 und 0,66. Dadurch ist freilich nicht be- 

wiesen, dass die obigen Einteilungspunkte unbrauchbar sind, 

aber hierdurch ist ein Verdacht gegen dieselbe erweckt worden, 

ein Verdacht der.nur durch zahlreichen Messungen beseitigt 

werden kann. Leider fehlt mir Material von den fraglichen 
FEutermes-Atrten: JE. trinervius, trinervoides und rhodesiensis. 

Eutermes ( Trinervitermes) trinerviformis n. sp. 

Grosser Soldat: 

Bei Benutzung von SJÖSTEDT's Bestimmungsschema zeigt 
es sich, dass diese Soldaten in der Nähe von FE. trinervoides 

kommt. Das 3. Glied der 14-gliedrigen Antennen ist aber 

etwas länger als das 4. (nicht gleich lang). Der Hinterrand 

der Fählergruben liegt etwa an der Mitte des Kopfes. Die 

Kopfseiten sind stark abgerundet, die Nase von der Basis 

gegen die Spitze allmählig verengt. Kopf braungelb, mit 

schwarzbrauner Nase. Pronotum vorn (mehr oder weniger) 

deutlich ausgerandet. 

IKOTEPETlATI SE" so Tis eo a Bes Ar VE SS 55 mm 

KCOPEHlANPe = dies SSE SVE ell lo tiited le Ai nn OS 

Tan gertder NAS enas ss Es Fk SR RO Se SSE 

KOpfPreited. (33: MJ es UI SIRATSIGR 1525 —-154000D 

Kopfhöhe 0,8 —I,06 >» 

Breite. des PronoOtums Ga. . ch ss 0572. » 

Kleiner Soldat: 
Nach SJÖSTEDT's Schema sollte dieser Soldat in der 

Nähe von »>»E. geminatus kl. Nasutus> kommen, indem die 

mittleren Fählerglieder dreimal so lang sind wie breit. Die 

vorliegenden Soldaten sind aber grösser. 
Kopf braungelb mit dunkler Nase, oval. Nase lang, bei- 

nahe zylindrisch. Antennen 14-gliedrig. 3. Glied sehr wenig 

länger als 4., aber bedeutend länger als 2. 
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TOEPEFlAD BET matos betet Ea sale te Lan 4 As, MIM 

KEOPTAN SEN fl sti SEA SEE OA RS 20r 

Mange der Naselj sptatitidy.p SIT 10:09 IA 

ISOPLDESICeN ss ta Jerka Ha SIR 0B— 0,95, 

KFOPEROhRe. ts STI fy dip: Adi 061-065 

IBreitesdes" PronotumskCas ns, sås cs 0,52" » 

(Grosser Arbeiter: 

Kopf braun, mit hellen Kopfnähten, strohgelbem Clypeus 
und weisslichen Antennen, Körperplatten etwas gebräunt, 

sonst weisslich bis weisslich gelb. 

Kopf mit wenigen kurzen Borsten. Abdominaltergite 
dänn, fast microscopisch behaart, mit einer schwachen, hin- 
teren Borstenreihe. 

Kopf etwas langgestreckt, pentagonal. Sagittalnaht breiter 

als die Transversalnähte. Fontanelle wenig scharf begrenzt 

in der Sagittalnaht gelegen. Clypeobasale einwenig kärzer 

als seine halbe Breite, stark aufgetrieben. Antennen 15-gliedrig. 

3. Glied etwas länger als 2., 4. so lang wie 2.; 7. Glied am 
längsten. 

Pronotum sattelförmig, vorn recht stark eingeschnitten. 

Kosperlange el ov eka als dara 

ES ptaroA te IO, or svmsale sg ve oja el ie sg syr OLIISETD 

ISECTCeRClESIFETONOEUMSA va e reva 6 os sv OBE & 

IKSiCiime FEAT better: 

Färbung etwas heller als bei den grösseren Arbeitern. 

Behaarung dieselbe. 

Kopf etwas kärzer, pentagonal Asea Kopfnähte, 
Fontanelle und Clypeus wie oben. Antennen 15-gliedrig. 3. 

Glied kärzer als 2., aber unbedeutend länger als 4.; 4. und 5. 
etwa gleich lang. 

Pronotum vorn schwach eingeschnitten. 

KKOGPETIAN PETA: Ae NIMA kalle so ALVA IN 

KIOPADESIEe del don lsker er Seg se en sie kela 

Breiter desk FfonottmSmie, si Had isla sr 

Fundort: Natal: Pinetown, Pieter Maritzburg. 

Zululand : »Junction» of Mfolozi. 
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Eutermes ( Trinervitermes) auriceps n. sp. 

Stimmt gut mit den synoptischen Angaben SJÖSTEDT's 

fur trinervozdes uberein. Da aber diese Angaben nicht aus- 

reichen, um die Art zu definieren, beschreibe ich die Art 

ASENEN: 

Grosser Soldat: Kopforange-gelb mit etwas gebräunter 

Nase. Nase allmählich verschmälert. Hinterrand der Antennen- 

höhlen etwa in der Mitte des Kopfes. Antennen 14-gliedrig. 
3. Glied entweder so lang wie 4. oder etwas länger als 4. 

KOpflänge sik aöede fora 4ej er i sr pet 2528 2300 

Länge, Ger Nast s out da sötket Sker STAT 25 AAA 

FKOPIDEEIte Ls, serie bell se de ed se 22 SSE 

KOPfBORes mole törs 6 & fel dej Ner kerlle 0784 — 0 TO TSE 

Kleiner Soldat: Färbung wie bei den grösseren Sol- 
daten. Hinterrand der Antennhöhlen hinter der Mitte des 

Kopfes. ' Antennen 14-gliedrig. 3. und 4. Glieder etwa gleich 

lang oder 3. undeutlich länger als 4. Mittlere Fählerglieder 

nicht dreimal so lang wie breit (nur doppelt so lang wie breit). 

KOpflAnge oo er er a fe fe fe fan 1007 AS SALA 

Lange, der Nase: öste es. fe en 0501-0105 

KOPILrelte bot oo. de sek RSS NOA » 

IKOPERORe! mov slöe. kolytsrWe Fer fell ken ne I 035 OIGSIRR 

(Gfosser CA Nbeitet: 

Kopf hell kastanienbraun mit deutlichen, hellen Kopf- 
nähten. Clypeobasale strohgelb, Antennen weisslich. Thorax 

gelblich. Hinterleib hell braun. 
Kopf mit einigen kurzen Borsten. Hinterleibstergite mi- 

croscopisch behaart. 

Kopf pentagonal abgerundet. Sagittalnaht breiter als die 

Transversalnähte. Transversalband mit zwei deutlichen runden 

Eindräcken nahe der Mittellinie. Clypeobasale fast so lang 

wie seine halbe Breite, stark aufgetrieben. Antennen 1I15- 

gliedrig. 3. Glied bedeutend länger als 2.; 4. undeutlich län- 

Ser als. 2. 
Pronotum vorn deutlich eingeschnitten. 

Körperlänge (ga siesrus ds RESTS sl fö ASA 

KOD LPLEIGE fy sj dnr Florens NERE IAS » 

Breite des. Pronotiuns. '. ko Eter » 
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lemer CArbeiter: Vielt heller als. dier.grossen:, Ar- 

beiter. Behaarung dieselbe. 

Kopf etwas stärker abgerundet. Antennen I15-gliedrig; 
3. Glied kärzer als 2. und etwa so lang wie 4. 

Pronotum vorn schwach eingeschnitten. 

12 DS Eh a RENSR Ios Or ers ÄN OST OS SA RON 

INOPIDEETTEE vsjoet er ej ler sl ts ren Lar Je ende! RÖSOS YTA 

BEeitekxdes bronotumsS: ee. ss ferie frernsts 10540 i 

Fundort: Natal: Pinetown, Pieter Maritzburg. 

Zululand: Lake Sibayi. 

Eutermes (Trinervitermes) bulbiceps n. sp. 

(Gfosser Soldat: 
Stimmt mit £. trinerviformis vollständig uberein, ist aber 

(viel) grösser. 

IKOpHÄNgE ske jer el sova are sj se ov 2555 25470 MOM 

Panpecder: Naser te oe a ei sa ferts NEs20-—Å54E 0 

IKOPIDECICO Me FerES Jarlet sele jens el enn Br44 350: 

KOpPIRÖHetES ta: se INd SS Org UI » 

Arbeiter unbekannt. 

Bemerkung: Vielleicht ist diese Art nur eine grössere 
Rasse von E. trinerviformis. 

Fundort: Natal: Pinetown. 

Eutermes (Trinervitermes) dubius n. sp. 

Grosser Soldat: Stimmt morphologisch vollständig 

mit £. trinerviformis uberein und die Masse sind hauptsäch- 
lich auch dieselbe. 

IOptlanger 4 cv Kids hilsen SNI 2500-2343 5 

Hargerder Naser) dr dr ue B—L525 ED 

Kopfbreite . STOR OT RA arg 7 POPE 

IKOPEhOhRe ao sissors sa olle 760599. 4 

Kleiner Soldat: Stimmt morphologisch mit EE. ri 
nerviformas uberein, ist aber durchschnittlich kleiner: 

IFOPHäNge So sal ver tea (ne el ste TI 1,82. MM 

Länge der Nase . Seder en SSA RE HOsO I T3 03. TD 

BOPEDFCLEE? «> så > ser ler sj ej (SLITEN 10776 0584 

KOpfrROhed 25 as SIN craarar0r53 065 
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(FTOSSCELAIDelte: 
Färbung und Behaarung wie bei £. trinerviformais. 

Kopf breit pentagonal abgerundet. Antennen 15-gliedrig. 
3. Glied kaum bemerkbar länger als 2.; 4. so lang wie 3. 

Pronotum vorn sehr wenig eingeschnitten. 

IKOLp eRlalpeRer ost bet isa Le Ka SNES Ret Fe Feer 2 NIT 

IKOPIDEEIeN: te del TE MESA TIRN ESR SE SENSE ESS RN RR 

Breitexdes: Pronotums Aik.ob. oe TAPE Ol68 Mr 

Kleiner Arbeiter: Wie die grossen Soldatenmvaben 

kleiner: 

IKOrperlänge rs, sörytgig Male LENE L3.5) AO 

KKOpfIDreite, + köoskersa ss Sr Gö NERE 

Breite des EFonoOtums JEed sd SSA RRSNEOTGT NE 

Fundort: Natal: Avoca. 

Bemerkung: Diese Art ist vielleiehtänmfemethasse 
von E. trinerviformis. 

Eutermes (Trinervitermes) dispar SJÖST. f. zuluensis mn. f. 

Imago: 

Kopf kastanienbraun, gegen den Nacken und an den 

Seiten heller. Clypeobasale und Antennen rostgelb. Thora- 

calnota, Abdominalsternite in der Mitte und Beine hell gelb. 
Abdominaltergite kastanienbraun. Seitenteile der Abdominal- 
sternite schwach gebräunt. Flägel gelblich, mit braunen 

Rippen und gelbbraunem »Subcostalstrich». 

Kopf ziemlich dicht kurzhaarig, Abdominaltergite dicht 

behaart. 

Kopf breit oval, nach vorn verschmälert, in der Mitte 

flach bis eingedräckt. Augen recht stark vorstehend. Ozellen 
gross, von den Augen sehr wenig getrennt. Fontanelle deut- 

lich, dreieckig. Clypeobasale etwas kärzer als seine halbe 

Breite, ziemlich stark gewölbt. Antennen I15-gliedrig. 3. Glied 

etwas (wenig) länger als 2.; 4. etwa so lang wie 2. 

Pronotum schmäler als der Kopf. Vorderrand gerade. 
Vorderecken stark abgerundet, etwas ausgehöhlt. Hinterrand 

etwas eingebuchtet. ' Mesonotum breiter ausgerandet als Me- 

tanotum. Hinterecken stumpf dreieckig. Mediana dem Cu- 

bitus genähert, einfach oder mit 1—2 Apicalästen. Cubitus 
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mit (ca.) 11 Zweigen, von denen die 6—7 inneren verdickt 

sind. 

Tange miter lugelnis cv do dd ss NS TOC TY 

» ohne » ENE RU FINN (1955 » 

StUlder VOEdertlugel dal st a ve ce dn srt > 

Breite » » IKT AND Sr ASSOE br 

öoptlange > .ffasbateg ska sjetseh 791 

Rio ptbreite te van ske stR RR PANT 

Brerter des. PronotulmSik =... tedde salta 2 

IRAETD CNS ESA FSF FYS Ts alsuler äre, böj kEN Sa Ne, Le del jär 0,76 » 

Grosser Soldat: JE. dispar sehr ähnlich, Nase jedoch 

deutlich kärzer als bei £. dispar. Hinterrand der Antennen- 

höhlen deutlich vor der Mitte des Kopfes gelegen. Deutlich 

kleiner als E. dispar. 

Ferre
r 

I 

| | E. zuluensis E. dispar E. disparoides 

— nn nn nnpnnnnononnanmuar 

Kopflänge .. . . . . | 1,86—2,0or MM | 2,09 MM | 1,71—1,98 MM 

ange, der Nase . . | 0384—P;95, >» FO, M 0,8 —0,;95 >» 

RfOpfibrerte” . . « «| 103-118 » FER CARTE 0,95—1,06 =» 

äKopthöhe. . . - « «| 070—0,84 > 0,76 >» 0,68 0,8 DN 

Kleiner Soldat: Kleiner als bei £. dispar. 
——— 

| E. zuluensis E. dispar E. disparoides 

| ——ESsSnn Jun  owuioSoS S nununuowwutouon nen 

Ropftlänger.t.w. vd: lif22—134E MM! V 1,41 TAM 1,18—1,25 mm | 

Kange der Naser. «|, 05575 02200? 0,76 » 0,61—0,65 — » 

Kopfbreite . . . . | 9,49—0553 > 0,49 » 0,46—0549 » 

Rap iRoke 2... < = ce.) 0538-0542 1» 0,42 >» 0,34 —0,41  » 

Grosser Arbeiter: E 

Kopf hellbraun. Kopfnähte hell. Clypeobasale hell gelb- 

lich. Antennen weisslich. Thorax gelblich. Abdominalter- 

gite etwas gebräunt. 

Kopf sehr dänn kurzhaarig. Abdominaltergite diänn 

microscopisch behaart. 

Kopf pentagonal abgerundet. Fontanelle undeutlich be- 

grenzt, gross. Transversalband vorn eingedriäckt. Clypeo- 

flöde ctwas kärzer als seine halbe Breite, ziemlich stark 

gewölbt. Antennen 14-gliedrig. 3. Glied deutlich länger als 

2.; 4. unbedeutlich kärzer als 2; 5. etwa so lang, wie 2. 
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Pronotum vorn ausgeschnitten. 

KOLPerlänN ge er oa tells po ve Kör el for deg AKTA 

KOpfbreiteda a sl av er ars SUSSIE » 

Breite destBEronotums i i. lö. src de OM: » 

Kleiner Arbeiter: Färbung heller als bei den grös- 

seren Arbeitern. Antennen. 14-gliedrig..: 3-0 Giicdfsomans 

wie 2. und etwas länger als 4., das das kleinste ist. 

Pronotum vorn nicht eingeschnitten. 

IKOrperlaänge: ". ske eo der er ge ar RSS ler 

KOPIDICICe" 0:36 me Tot eri eh ST RVSSEL 1,03 > 

Breite-.des!Promotums, : Mr-dAMt. ks ÖjsEn Il 

Fundort: Zululand: Mfolozi drift, Mkosi. 

Eutermes (Trinervitermes) dispar tf. disparioides n. f. 

Grosser Soldat: Stimmt sehr gut mit £E. dispar, die 
Nase ist aber kärzer und der Hinterrand der Fählergruben 

liegt deutlich vor der Mitte des Kopfes. Ausserdem ist 
disparoides deutlich kleiner. 

IKOpPflÄn ges böge ret oil" Ve, Telle el see IS Nn SOME 

LängerdersNasei cs evere = ce (5 fe 008-050 

KOPIDEETCe Täta NE felles és, 10595 —L500EE 

KOPIRÖ Re meet sa fegt rer erae sr sr MOS68-—-058 » 

Kleiner Soldat: Nie kleinervals EN dosparswelinter. 

rand der Antennalhöhlen genau in der Mitte des Kopfes. 
Kopf von oben gesehen gegen die Fihlergruben schwach 

verbreitet. 3. Fählerglied der 12-gliedrigen Antennen etwa 

so lang wie 4., das so lang ist wie das 5.; 4. Glied länger 

älskar 

Kopflänger bias a SME. SS ESSIO= 125 Oe 

Länge der Nased sla. «ob de «hr 0,61 = 0,65 1009 

Kopitbreitest Ala inert. 000 

KOpPfhöhe ta or re ccs olsen KOSSAN 

Grosser Arbeiter: Stimmt mit £. zuluensis vollstän- 

dig uberein. 

KÖrperlänge |: oere te node fsk ov LST 

IKOPIDECICE-: "ar ve SSPESEEEESESEE EAS 1522 

BreiterdesPronotums”. äm. sioR 1sles 057 » 
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Kleiner Arbeiter: Stimmt mit £. zuluenszis uberein. 

INGREP ELLA CS IV il erlöer vas ol slRe Eero ee een rar 35 TIL 

Kopfbreite OO & 0,99 >» 

Brerteyrdesi Pronotumsmidn ars! afhditD oxe I» 

Fundort: Zululand: Mhlazinga. 

Eutermes (Trinervitermes) ruficeps n. sp. 

Grosser Soldat: 
Kopf rotbraun, mit dunkler Nase und heller Nasenspitze. 

Hinterleibstergite braun. Thoracalnota hellgelb, mit bräun- 
lichen Rändern. 

Kopf fast kreisrund. Nase relativ kurz, recht dick kegel- 
förmig. Stirnprofil fast gerade. Antennenhöbhle fast in der 
Mitte des Kopfes gelegen oder einwenig vor der Mitte. An- 

tennen meistens 13-gliedrig (selten 12-gliedrig (E. segel&i?)). 
3. Glied etwa so lang wie das Basalglied und fast doppelt 

somlanor wie 2., das so lang ist wie 4. und unbedeutend 

käörzer als 5. (Wenn 12-gliedrig 3. und 4. Glied etwa gleich 
lang.) 

Vorderlappen des Pronotums kurz, flach bogenförmig 
begrenzt, vorn in der Mitte mehr oder weniger undeutlich 

eingeschnitten. 

Kopflänge EL eta Stag rov ont säs sy 2500-2528 0) 

Tanger det INaSe — ctie Me sdlet «belle 0595 KT > 

IKOPIPECITe: Eiyerts ste delens ITA 20 

IKIOPLhODeET Kl Ska fer sj Ven serie de AN NÖT » 

Köleimen Soldat: a 

Kopf braun. Färbung sonst wie oben. 
Kopf oval, nach vorn deutlich verschmälert. Stirnprofi 

sehr schwach konkav. Nase kegelförmig. Antennalhöhlen 

etwa in der Mitte des Kopfes gelegen. Antennen 12-gliedrig. 

3. Glied etwa so lang wie das Basalglied, ungefähr doppelt 
so lang wie 2., und nur wenig länger als 4. 

Vorderlappen des Pronotums nicht eingeschnitten. 

KOPfläng eri snsmsk sas svg bla. tort 1950 RJODM ID 

Tanten dentNaserr si eder. sis a ROOT 

INOPUDESTUCKSNNN ek ber fäster er tlsi fela et 10308 035 » 

IKFOpER OMC FER serade. le da aa ek er ORSA ROS 
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(GIHOSSER Ab eiten: 
Kopf braun mit hellen Nähten, Clypeobasale und An- 

tennen. Thorax gelblich. Abdominaltergite bräunlich. 
Kopf sehr spärlich, fast microscopisch behaart. Abdo- 

minaltergite mit microscopischen Haaren. 

Kopf pentagonal abgerundet. Kopfnähte deutlich. Fon- 

tanelle dreieckig. Stirn vorn flach. Clypeobasale etwas kärzer 

als seine halbe Breite, stark aufgetrieben. Antennen 14-gliedrig. 

3. Glied etwastlanger als 257 4. Gied kär: 

Pronotum vorn etwas ausgeschnitten. 

IKÖLPerlan ge ACA: ellenekds free her eka SSE 

IKOPERICICe sia ent ist Vela e Als äre kel ästa Tel ERS RASA 2 

iBreate sdesSPronotumsS d:. dflle. . si 0508 » 

Kleiner Arbeiter? Wie der grosse, aber etwas kleiner. 

Körperlän ge; Ga.ns. fis teniedie ten cite IE RS 

KÖpfbreited 2 felt st Fass LENS NA ge ElE TASK 

Breite 'desweronOtkiumiS;] -:4 - me fed OSAR 

Fundort: Amani, gesammelt von Dr. MARSTATT (Mu- 

seum Stuttgart). 
Bemerkung: Da ich £. sege!li nicht persönlich kenne, 

wage ich nicht den Artwert von ruficeps bestimmt behaupten. 

E. ruficeps besitzt als grosser Soldat normal 13-gliedrige An- 
tennen, wärend EE. segelli 12-gliedrige besitzen soll. Sonst 

stimmt £. ruficeps mit SJÖSTEDT's Beschreibung von £. segelli 

gut iuberein. 

Eutermes (Trinervitermes) Roseni n. sp. 

Grosser Soldat: Kopf braungelb. Nase kaum dunkler. 

Kopf breit oval. Nase lang, kegelförmig verschmälert. 
Hinterrand der Antennalhöhlen etwa in der Mitte des Kopfes 

gelegen. Stirnprofil konkav. Antennen 13-gliedrig. 3. Glied 

sehr deutlich länger als 4. und noch länger als 2. 

KOPflängen.: ac me falterdelie Kol f ee 02524 530 KIRAN 

ange det Nasse tje lea a RE TSAR 

IKOPIDreite:. os srt se 525 EA 

KOPIOR "YE: ve co kel skolita Kej bis ig IOFS YET AO LANE 

Kleiner Soldat: 

Färbung wie oben. 
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Kopf recht schmal, oval, nach vorn etwas verschmälert. 

Hinterrand der Fiählergruben etwas hinter der Mitte des 

Kopfes gelegen (23:20) (25:19). Stirnprofil etwas konkav. 
Antennen 12-gliedrig. 3. Glied viel länger als 2. und mehr 

oder weniger deutlich länger als 4. (bisweilen so lang wie 4.). 

KÖOFPeETlaAn Be: forieg = de selten testen ja HE 1150, 307 

Eanpefder Naser mm cm ste sl s 0,87—05;95 3 

IKOPIDECIENS TSE de mr fen fe, rider fer ar 10501 0505- 

KOPIOR EjNS idSKAT a des för a I BT Vilka OG 0353 

(OSSE Atbeltet: 

Kopf braun mit hellen Nähten, Clypeobasale und An- 

tennen. Thorax und Beine gelblich. Hinterleibstergite braun. 

Behaarung des Kopfes und der Abdominaltergite fehlt. 
Kopf pentagonal abgerundet. Fontanelle 3-eckig, un- 

deutlich begrenzt. Transversalband vorn mit gräbchenför- 

migen Eindräcken. Clypeobasale etwas kärzer als seine halbe 

Brette, recht stark aufgetrieben. Antennen 14-gliedrig. 3. 

Glied viel länger als 2:; 4 etwa so lang wie 2. 
Pronotum mit grossem Vorderlappen, vorn nicht oder 

sehr wenig eingeschnitten. 

RSEReEKlANEG pb to dernueke Ceröd Iagel vet 4a65 MI 

Kiopfbretter a ople aren li Stek sf Warbs. ns 1,52 

iBreiten des, PronotuMsS, AA I e.ts,en'e 0,76 

Kileiner Arbetriter: Wie der grosse, aber: kleiner. 

Antennen 14-gliedrig. 3. Glied so lang wie 2.; 4. kurz. 

ICE rent ne GOA KON ER EEG 

NOPIDECTLET cs HAr tsA Le Keto lek oa ik ere ARR » 

Bie) ter Ges PronotumsSr . aj kids ve - 10505 

Fundort: Rhodesia. 

Eutermes ( Trinervitermes) Erpthree n. sp. 

Grosser Soldat: 
Steht £E. dispar sehr nahe, ist aber durchschnittlich 

grösser. Nase kegelförmig. Antennalhöhlen deutlich vor der 
Mitte des Kopfes, Antennen 13-gliedrig. 3. Glied etwa so 

lang wie das Basalglied, mehr als doppelt so lang wie 2.; 

4. Glied etwas länger als 2. 
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Kopfllängelt ae. ts eåleier sitter H2600R 24 

Fänge (der Nasejto no devgetra oe et 305 TT AE 

KO pEDLeIe NNE NG. ver eli al beg Fe ELSTA SS ED 

KOPIROHE TS see eo IN et ke IDE Sk 0590 RR 

Kleiner Soldat: 

Steht dispar nahe. Kopf gelbbraun, mit dunkler Nase. 

3. Föhlerglied viel länger als 2. und etwas länger als 4. 
Antennalgruben etwa in der Mitte des Kopfes gelegen (oder 
unbedeutend hinter der Mitte). 

Kopflange:: IG BI1e CNE beer I ;4A 155 2 NTE 

IFangerderNasentoas tes SIENNA » 

IKOPEIDreites. id. ladies a LS INO;01-0505) SARS 

IKopfhöhe VEIrI ET > stulistlsres, LIENHOMO » 

Grosser Arbeiter: Von £E. dispar kaum verschieden. 

Antennen 13-gliedrig. 3. Glied unbedeutend länger als 2.; 

ARRRU:ZeN ASK 

Pronotum vorn wenig ausgeschnitten. 

IKOFPetlange tor ben. oldest in föra) ag) te rd oe öre Kf LÄSAREN 

KOPIDreIteo oe sele TNE co SENSE ASS 

Breite des PrOnOtUumMS se Lone kf sr FORE 

Fundorts Erythrea (ESCHERISCE coll): 
Abyssinien (Y. ROSEN leg.). 

Eutermes ( Trinervitermes) kalaharicus n. sp. 

Syn. Eutermes trinervius RAMB. Silvestri in SCHULTZE's Reisewerk. 

Grosser Soldat: Steht £. dispar sehr nahe, ist aber deut- 

lich grösser. 3. Glied der Antennen bedeutend grösser. 

Kopf gelbbraun, Nase etwas dunkler. Kopf stark abge- 

rundet. Nase fast zylindrisch, von der Länge des ubrigen 

Kopfes. Antennen 13-gliedrig oder durch unvollständige 
Trennung des 3. Gliedes 14-gliedrig. 3. Glied viel länger als 

2. (mehr als doppelt) und bedeutend länger als 4., ebenso 
bisweilen etwas länger als das Basalglied. Stirnprofil deutlich 

konkav. 

Pronotum vorn kaum ausgerandet. 

KOpflänge ie, 6. odrs rö gon te ES 213253 
Fänge, dersNase ca 5 omer r0 TESTAS 

IKOPIDTEIte TSE ös der er for SYKE NAS ATST 552 SAN 

KOpPEhORe Mi dö el co oc. SS ENSVES NEO 370 ner Or DAN RA 
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Kleiner Soldat: Steht £. dispar nahe, ist aber grösser. 
Färbung wie oben. 

Kopf langgestreckt oval, mit fast parallelen Seiten. Nase 

lang, zylindrisch, unbedeutend länger -als der äbrige Kopf. 

Antennen 12.gliedrig. 3. Glied mehr als doppelt so lang wie 

2. und etwas länger als 4. Sowohl 3. wie 4. Glied bisweilen 

mit Andeutung von Zweiteilung. 

ING PI IL ATI Se SA RETAS AEA GA BIR ARTERNAS rp SEE TIG INT 

Tange LEK INGSE gt ist s KURS RT ERIRONB IE SONSA 

NOPEDLCITe a sne vs Sr rn RNA ere, 0:57—0161.. & 

INOPLIODET PT NEG rus ker Fe Re ne 0340 0,40 "ER 

(Gkosser Anrbelter: 

Kopf braun mit hellen Kopfnähten, Clypeobasale und 

Antennen. Körper weisslich bis etwas rostgelblich. 

Behaarung der Oberseite fehlt fast vollständig. 
Kopf pentagonal abgerundet. Fontanelle dreieckig, gross. 

Transversalband vorn recht stark eingedräckt. Antennen 

sroliednis." 3. Glied so lang wie 2.; 4. etwas länger als 3. 

Pronotum vorn kaum eingeschnitten. 

FROFPerlanNg Ce sic, evales edt ev sed bön ÖN TOTT 

Kopfbreite StkS SKOR folken Söt ARENA SE KIG5ON 

Breiteudesnukronotumsnsö. trist «sc 0,84 oo» 

Kleiner Arbeiter: Färbung und Behaarung wie oben. 

Kopf nach vorn stärker verbreitet als bei den grösseren 
"Arbeitern. Antennen 15-gliedrig. 3. Glied etwas kärzer als 

BETA fetwansorlang wie; 2. 

BORp eran gel". .tep Yke Saves revs RIRAREMneRAE ot rr nen 

NOPE DLETCE "Sö gr Fer oder HAANS SHE sole T3330 

Brette, des Pronotums. 2 Cifav a te 0,72 oo» 

Fundort: Kalahari (SCHULTZE). 

Um die Bestimmung der so iäberaus schwierigen 7Triner- 

vitermes-Arten zu erleichtern, teile ich hier eine synoptische 

Ubersicht mit. Fär diejenigen Arten, welche ich nur von 
Beschreibungen kenne, reserviere ich mich aber hier aus- 
dräcklich. 



348 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I913. 

Ubersicht der Arten von Trinervitermes. 

Kleinere Soldaten. 

Antennen 1i2-:gliedrig. 

A. Kopf von oben gesehen kreisrund oder kurz oval, nach vorn etwas verengt. 

Nase und Oberseite des Kopfes liegen nicht in derselben Linie; Kopf 

1,9 X 0,82 MM. E.tchadensis Sjöst. KI. Soldat, 

B. Kopf von den Seiten zusammengedrickt, langgestreckt oval bis abge- 

rundet rektangulär, nach vorn bisweilen verengt. 

a. Das 4. Fiblerglied kirzer als das 2. Kopflänge 1,25—1,30 mm. 
Hinterrand der Fihlergruben weit hinter der Mitte des Kopfes ge- 

legen 15:10. (Antennen oft 13-gliedrig.) 

E. gemellus Sjöst. Kl. Soldat. 

aa. Das 4. Fihlerglied länger als das 2. 

b. Kopflänge mehr als 1,4 mm. Kopfbreite mehr als 0,55 mm. 

c. Hinterrand der Fihlergruben fast in der Mitte des Kopfes. 

d. Grössere Arten: Kopflänge 1,56—1,66—1,68 mm. Kopf- 

breite 0,60—0,65 mm. 

e. Breite des Kopfes o,6 mm. 

E. brutus Sjöst. Kl. Sold. 

E. rhodestensis Sjöst. Kl. Sold. 

ee. Breite des Kopfes 0,65 mm. Pronotum vorn einge- 

schnitten. E. bettonianus SJöstT. 

Kopflänge 1,56—1,67 mm. Kopfbreite 0,68—0,8 mm. 

E. ruficeps n. sp. Kl. Sold. 

E. Segelli Sjöst. Kl. Sold. 

dd. Kleinere Arten: Kopflänge 1,44—1,52 mm. Kopfbreite 

0,61—0,65 mm. E. Erythreae n. sp. Kl. Sold. 

cc. Hinterrand der Fihler hinter der Mitte des Kopfes. É 

d. Grösser: Kopflänge 1,60—1,67 mm. Kopfbreite 0,61—0,65 

mm. Antennenhöhlen zieml. weit hinter der Mitte [25 : 19; 

23—201]. E., Rosemion: Sp. KI TSoLlde 

dd. Kleiner: Kopflänge 1,48—1,56 mm. Kopfbreite 0,3;7—0,61, 

[Nasen verhältnis 21:18 å 19.] 

E. kalaharicus n. sp. Kl. Sold. 

bb. Kopflänge bis 1,41 mm. Kopfbreite bis o,55 mm. 

c. Hinterrand der Fiihlergruben in der Mitte des Kopfes oder 

unbedeutend vor oder hinter der Mitte [15 : 17 17:16; 16:16; 

TÖRTSS) TO TORStEC): 

d. Grösser: Kopfbreite 0,,/9—0,53 mm. Kopflänge 1,22—1,41 

mm. E. zuluensis n. sp. Kl. Sold. 

dd. Kleiner: Kopfbreite 0,4,6—0,49 mm. Kopflänge 1,1:8—1,25 mm. 

E. disparoides n. sp. Kl. Sold. 

ee. Hinterrand der Fihlergruben (etwas) hinter der Mitte des 

KOpfes” [20-175 24: 205810; H241:T85KZA TERS: 
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d. Antennenhöhlen wenig weit nach hinten gelegen. [20:17; 

24:20.] Kopflänge 1,3—1,41; Kopfbreite 0,,9—0,; mm. 

4. Glied der Antennen so lang wie 5. 

E. dispar Stjöst. KI. Sold. 

dd. Antennenhöhlen mehr nach hinten gelegen [24 : 18, 24:15]. 

Kopflänge 1,3 mm. 4. Glied der Antennen deutlich 

länger als 5. E. rapulum Sjöst. Kl. Sold. 

nitrerninferia I: 3: gl 1 ed g: 

A. 3. Glied länger als das Basalglied. 

a. Kopf rotbraun mit dunkler Nase. 2. Glied der Antennen so lang 

wie 4. Kopflänge 1,5 mm. E. oeconomus TRÄG. 

aa. Kopf dunkelbraun. Nasenspitze heller. 2. Glied der Antennen kirzer 

als 4. Kopflänge ca. 1,79 mm. Kopfbreite 0,84 mm. 

E. Holmgreni Vv. ROSEN. 

B. 3. Glied so lang wie das Basalglied. 4. Glied kärzer als 2. Kopflänge 

1,25—1,30 mm, Hinterrand der Fihlergruben weit hinter der Mitte des 

Kopfes (25 : 15). E. gemellus SJÖST. 

KANTINCEeKnpD  etnWET Aus Cal Ike dd FA 2. 

A. Mittlere Föählerglieder dreimal so lang wie breit. 

a. Kopflänge 1,68—1,7 mm. Kopfbreite 0,66 mm. EE. geminatus WaASsM. 

aa. Kopflänge 1,32—2,o1 mm. Kopfbreite 0,84—0,95 mm. Kopfhöhe o,61 

—0,68 mm. E. trinerviformis n. sp. Kl. Sold. 

B. Mittlere Fihlerglieder nicht dreimal so lang wie breit. 

a. Kopfhöhe 0,49 mm. Kopflänge 1,7 mm. 

E. trinervius RaAMmB. KI. Sold. 

aa. Kopfhöhe 0,;3—0,65 mm. 

b. Kopf hellgelb mit dunkler Nase. Durchschnittlich kleiner: 

Kopflänge 1,67—1,75 mm. Kopfbreite 0,72—0,8 mm. 

E. auriceps n. sp. 

bb. Kopf gelbbraun mit etwas dunkler Nase. Durchschnittlich grösser: 

Kopflänge 1,71—1,82 mm. Kopfbreite 0,76—0,84 mm. 

E. dubrus n. sp. Kl. Sold. 

Grössere Soldaten: 

Antennen 12-gliedrig. Kopf braunrot. Stirnprofil fast gerade. 

Antennengruben deutlich vor der Mitte des Kopfes gelegen. 

A. Stets 12-glidrige Antennen. E. Segellt Sjöst. Gr. Sold. 

B. Nur bisweilen 12-gliedrige Antennen. E. ruficeps n. sp. 

VART eETnmen II 3-2 112 dig. 

A. 3. Glied der Antennen ein wenig länger als das Basalglied. 

a. Fihlergruben vor der Mitte des Kopfes. Kopf blassgelb. Kopflänge 

1,6—1,7 mm. Kopfbreite 1—1,1 mm. =E. terricola TrRäG. Gr. Sold. 
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aa. Fählergruben hinter der Mitte des Kopfes (40:33). Kopf rotgelb. 

Kopflänge 2,, mm. Kopfbreite 1,, mm. Pronotum vorn in der Mitte 

etwas ausgerandet. E. brutus Sjöst. Gr. Sold. 

B. 3. Glied der Antennen etwa so lang wie das Basalglied. 

a. Hinterrand der Fihlergruben deutlich hinter der Mitte des Kopfes 

gelegen. Pronotum vorn nicht ausgeschnitten. 

b. Nasenpartie des Kopfes länger [32:28]. Kopflänge 2 mm. Kopf- 

breite 1,,—1,2 mm. Kopfhöhe 0,65 mm. 

E. Pius SJösT.. Gr."Sold. 

bb. Nasenpartie kärzer [29:27]. Kopflänge 1,85 mm. 

E. gemellus Sjöst. Gr. Sold. 

aa. Hinterrand der Fihlergruben fast in der Mitte des Kopfes gelegen. 

b. Vorderrand des Pronotums etwas eingeschnitten. 

c. Nase kegelförmig. Stirnprofil fast gerade. Kopffarbe braun- 

rot, mit dunkler Nase. Kopflänge 2,,6—2,28 mm. Kopf- 

breite 1,11—1,29 mm. Kopfhöhe 0,8—1 mm. 

E. ruficeps Dn. sp. I Gr. sold. 

[cc. Nase zylindrisceh. Kopflänge 2,13—2,32 mm. Kopfbreite 

I,1—1,25 mm. Kopfhöhe 0,76—0,84 mm. 

E. kalaharicus n. sp. Gr. Sold.] 

bb. Vorderrand des Pronotums nicht eingeschnitten. 

c. Nase kegelförmig (schmal). 

d. Kleiner: Kopflänge 2—2,09 mm. Kopfbreite 1,18 mm. 

E. dispar SjtösTt. Gr. Sold. 

dd. Grösser: Kopflänge 2,24—2,39 mm. Kopfbreite 1,22—1,25 

mm. E.; Rosent D. Sp: (Gr. Sold: 

cc. Nase fast zylindrisch. Kopflänge 2,13—2,32 mm. Kopfbreite 

I—1,25 mm. Kopfhöhe 0,76—0,84 mm. 

E. kalaharicus n. sp. Gr. Sold. 

aaa. Hinterrand der Fihlergruben vor der Mitte des Kopfes gelegen. 

b. Vorderrand des Pronotums nicht eingeschnitten. 

c. Grösser: Kopflänge 2,09—2,43 mm. Kopfbreite 1,14—1,37 mm. 

Kopfhöhe 0,8—0,99 mm. E. Erythree n. sp. Gr. Sold. 

cc. Kleiner: Kopflänge 1,86—2,o1 mm. Kopfbreite 1,03—1,18 mm. 

Kopfhöhe 0,74—0,81 mm. E. zuluensis n. sp. Gr. Sold. 

ccc. Noch kleiner: Kopflänge 1,71—1,98 mm. Kopfbreite 0,95— 

1,66 mm. Kopfhöhe 0,66—0,78 mm. 

E. disparoides n. sp. Gr. Sold. 

bb. Vorderrand des Pronotums deutlich eingebuchtet. 

c. Kopflänge 2,25 mm. Kopfbreite 1,, mm. Stirnprofil konkav. 

E. bettonianus Sjöst. Gr. Sold. 

cc. Kopflänge 2,06—2,28 mm. Kopfbreite 1,11—1,29 mm. Stirn- 

profil fast gerade. Kopf rotbraun. Antennen bisweilen 12- 

gliedrig. E. ruficeps n. sp. 
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FNtemn nen I4-gliedrig. 

A. 3. Fählerglied viel länger als 4., etwa doppelt so lang wie das 2.: Hin- 

terrand der Fihlergruben vor der Mitte des Kopfes gelegen. Kopf 

rostbraun. E. geminatus SJöst. Gr. Sold. 

B. 3. und 4. Glied gleich lang oder 3. nur wenig länger als 4. 

a. Hinterrand der Fihlergruben an oder hinter der Mitte des Kopfes 

gelegen. 

b. Kopf niedriger: ca. 0,66 mm. hoch. 

E. trinervtus RAmB. Gr. Sold. 

bb. Kopf höher: 0,76—1.1 mm hoch. 

c. Nase fast zylindrisch, Kopf von den Seiten etwas zusammen- 

gedräckt. Kopflänge 2,,—2,3 mm. Kopfbreite 1,22 mm, Kopf- 

höhe 0,85 mm. E. rhodesiensis StJöst. Gr. Sold. 

cc. Nase schmal kegelförmig. Kopf stark abgerundet. 

d. Kleiner; Kopflänge 2,,9—2,62 mm. Kopfbreite 1,14—1,48 

mm. Kopfhöhe 0,76—1,066 mm. 

e. Kopf hell rotgelb mit dunkler Nase. Kopflänge 2,28 

—2,36 mm. <Kopfbreite 1,22—1,33 mm. Kopfhöhe 

0,84—0,91 MM. E. auriceps n. sp. 

ee. Kopf hellbraun mit dunkler Nase. Kopflänge 2,09—2,62 

mm. Kopfbreite 1,14—1,48 mm. Kopfhöhe 0,7—1,06 mm. 

E. trytnerviformis n. sp. 

E. dubius n. sp. 

dd. Grösser: Kopflänge 2,;5—2,77 mm. Kopfbreite 1,44—1,56 

mm. Kopfhöhe 1,03—1,1 mm. E. bulbiceps n. sp. 

aa. Hinterrand der Fiihlergruben vor der Mitte des Kopfes, Kopflänge 

1,9 mm. Kopfbreite 1.2 mm. E. rapulum SJÖST. 

EC: 3. Glied (etwas) kleiner als 4. 

a. Kopf rotgelb mit dunkler Nase. 

b. Kopflänge 2,1 mm. Kopfbreite 1,, mm. E. oeconomus TRÄG. 

bb. Kopflänge 2,65 mm. Kopfbreite 1,55 mm. 3. Glied halb so lang 

wie 4. E. tchadensis StÖsT. 

aa. Kopf braun mit heller Nasenspitze. Kopflänge 2,39 mm. Kopfbreite 

1,48 mm. E. Holmgreni v. ROSEN. 

Miro-Capritermes-Reihe. 

Gattung Apicotermes n. g. HOoLMGR. 

Åpicotermes Trägårdh n. sp. HOLMGR. 

Imago: 

Schwarz. Clypeobasale schwarzbraun. Antennen dunkel- 
braun, hell geringt. Spitze. der Tibien und basale Tarsen- 
glieder weisslich. Vordere Abdominalsternite in der Mitte 
hell. Flägel basal gebräunt, apical hyalin. 

N 2 Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 
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Kopf microscopisch behaart, mit längeren Borsten. Ubri- 

ger Körper ziemlich dicht und steif behaart. 

Kopf fein chagriniert, matt, breit oval, nach vorn ver- 

schmälert. Facettenaugen klein, vorstehend. Ozellen klein, 

von den Augen um ihren doppelten Durchmesser entfernt. 

Fontanelle sehr gross, oval, schneeweiss. Stirn um die Fon- 

tanelle stark eingedräckt. Von der Fontanelle geht eine 

längliche Erhebung nach vorn. Transversalband vorn in der 

Mitte deutlich eingedräckt. Clypeobasale fast so lang wie 

seine halbe Breite, stark aufgetrieben, jederseits mit einer 

hellen Punkt, hinten stark konvex, vorn gerade begrenzt. 

Antennen 16-gliedrig. 2. Glied so lang wie 2. + 4. 3. kärzer 

als 4., 5. etwas länger als 4. 

Pronotum schmäler als der Kopf, kurzer als seine halbe 

Breite, fast halbmondförmig, mit relativ breitem Hinterrand, 

der in der Mitte deutlich eingeschnitten ist. Mesonotum hinten 

breit, und ziemlich tief ausgeschnitten. Metanotum hinten 

breit, wenig eingebuchtet; Vorderes Randfeld der beiden 
Flägelpaare basal ungewöhnlich breit. In diesem Feld ver- 
läuft der Radius, der an der Vorderflugeln recht lang ist und 

ein Paar vorderen Zweigen besitzt. An den Hinterflugeln ist 

der Radius kärzer, aber sehr deutlich. Radius sector der Vorder- 

flägel kräftig. Feld zwischen Radius sector und Mediana recht 
stark netzartig geadert, dadurch dass die Mediana vordere 
Zweige abgibt. Mediana der Vorderflugel frei von der 

Schuppe, die der Hinterflägel von der Basis des Radius sec- 
tors. Mediana mit 5—6 Zweigen, Cubitus mit 12—16 dicht- 

stehenden Zweigen. (Eigentlich nur 10 Hauptzweige, von 

denen mehrere nochmals verzweigt sind.) Zweige mit Aus- 

nahme der 3—4 äusseren alle verdickt. Vordertibien mit 3, 

Mittel- und Hintertibien mit zwei Apicaldornen. 

Länge mit Flugelni, oc cm os mk sei LTS RED 

» ohne » ör Che al, VARSEL VÄSER » 

» det VOLrderflugelps, om mee » 

Breite » » SS Hee Sf, rek 10 SAST 

» > Hintertlugelnif or SeosManesis105-15;00 080 

Koptlängel; (:0:01HEA SUCK siat les os AS E200ND 

IKOPfDEe1tEe 41: pers är? spe el pe fäst Skrea jäs SE TSS ONE 

Breite dest Eronotums tie elunts rseRIOEE 

Länge » » EA rot Er SAR ENE. 
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Soldat: 

Kopf gelb bis rotgelb nach vorn dunkler. Körper weiss- 
gelb bis graugelb. 

Kopf langgestreckt, viereckig, etwa ein halbmal länger 

als breit, nach vorn sehr wenig verschmälert, relativ flach. 

Stirn flach und etwas dreieckig eingedräckt. Fontanelle klein, 

deutlich, ohne behaarte Umgebung. Clypeobasale von der 

Stirn nicht deutlich begrenzt. Clypeoapicale ziemlich klein. 

Oberlippe ziemlich breit zugenförmig mit einer kurzen, rund- 

lichen, weissen, behaarten Spitze. Oberkiefer kurz und sehr 

kräftig. Spitze recht stark eingebogen. Spitzen- und Mittel- 

teile des linken Oberkiefers mit 3 Zahnhöckern, von denen 

der äussere am grössten ist und etwa in der Mitte des Api- 

calteils der Mandibel liegt. Basalteil gross, mit einem kräftigen 
Basalhöcker. Rechter Oberkiefer mit zwei schwachen Zahn- 

höckerchen im Mittelteil, mit einer kurzen, kleinen Molarecke 

und hinter dieser mit einem Basalteil mit einem kleinen nach 

vorn gerichteten Rudimentärzahn. Antennen 14-gliedrig; 3. 

Glied etwa halb so lang wie 2., 4. etwas kärzer als 2. 
Pronotum gelbchitinisiert, schmäler als der Kopf, flach 

satterförmig, mit grossem Vorderlappen, vorn und hinten etwas 

ausgerandet. Hinterleib mit dunkel durchscheinendem Darm- 
inhalt.  Cerci kurz. Styli fehlen. Vorderhäfte mit einem 

vorderen zahnartigen Vorsprung. 

BÖCPerlanger. Lik oc oc fc läg OVE Korg OKSA osbadt 

Kopfimit OPeckieferDa s-.4 . foltave voi) 355 » 

>. ohne » SN SNS SVS Svar SÅ ole AB SON 

ITE EE NA Sr Fn omv fe AS AR AU Le og a 

BreatendesbRronotumsk sr see 1,37 oo» 

Arbeiter: 

Kopf (sehr) breit, beinahe kreisrund, hell gefärbt. Fon- 
tanellplatte etwa in der Mitte des Kopfes. Clypeobasale sehr 

gross, sehr stark aufgetrieben, so lang wie seine halbe Breite. 

Erster Zahn der Oberkiefer grösser als 2., aber nicht sehr 

gross. Antennen 15-gliedrig; 3.'Glied kurz. 

Pronotum mit sehr grossem Vorderlappen, sattelförmig. 

Cerci klein, Styli fehlen. Vorderhäfte mit einem grossen 
zahnartigen Vorsprung. 
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KKOEDETlAn 2 Ge rss OR tnakoa) 

KOpPIDreifö Rene SA ee Te ers Tingle RASA SN 

Breiteddeskkrtonotums — be se SES oS AA 

Fundort: Zululand: Mkosi ?/11 1905. 

Gattung Mirotermes (SILv.). 

Mirotermes (Cubitermes) zuluensis n. sp. 

Imago (Königin): 

Dunkel kastanienbraun. Clypeobasale gelblich hellbraun. 

Antennen weisslich gelb. Vordere Abdominalsternite in der 

Mitte heller, 

Kopf fast ohne Haaren. Abdominaltergite fein behaart. 

Kopf breit oval, nach vorn etwas verschmälert. Augen 

ziemlich klein etwas vorstehend, Ozellen mittelgross, von 

den Augen um etwas mehr als ihren Durchmesser entfernt. 

Fontanelle deutlich, punktförmig, vor der Mitte des Kopfes 

gelegen. Vor der Fontanelle mit einem hellen Punkt. Trans- 

versalband sonst jederseits mit einer quergestellten hellen 

Linie und einem deutlichen Antennalfleck. Kopfin der Mitte 

und vorn recht stark eingedräckt. Clypeobasale so lang wie 

seine halbe Breite, recht stark aufgetrieben, hinten stark kon- 

vex, vorn , gerade,. begrenzt. I. Zahbhn der Oberkicterniel 

länger als 2. Antennen ?-gliedrig.! 2. Glied länger als 3. + 4. 

3. Glied so lang wie 4., 5 etwas länger. 3., 4. und 5. dicker 

als 6. 

Pronotum gross, vorn etwas konkav, mit abgerundeten 

Vorderecken. Hinterrand breit, breit und deutlich ausgerandet. 

Meso- und Metanotum breit. Mesonotum viel breiter und 

tiefer ausgerandet als Metanotum. Hintere Prozessen beider 

fast rechteckig. 

Königin (jung): 

KÖFP erlänge"n: =p eNA Fr IE re, SETS IST 

Körperbreitess fits Lör och Ior Lorhe sn sad IAEA > 

Kopflänge! ay <q ererta of.) ferNeltele de KIRSO 

KoOpfbreite ja stoföl Ness Lets ELSIE 

Breite des: Pronotunas kn. mor reas Ra or STAD 

Länge » » a! VALS VRST  , ae, set re AO SAEEE 

1 14 Glieder sind erhalten. 
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Fundort: Ost-Zululand. 

Bemerkung: Steht M. bilobatus nahe. 

Mirotermes (Cubitermes) natalensis n. sp. 

imago (9): 

Kopf dunkelbraun, Clypeobasale heller, graubraun. An- 
tennen graugelblich. Körpertergiten graubraun. Sämtliche 
Abdominalsternite in der Mitte heller. Flägel fast hyalin, 
schwach grau behauscht. Beine grauisch gelbweiss. 

Behaarung ziemlich dicht. Fligelmembran diänn kurz- 
haarig. 

Kopf sehr breit oval, nach vorn verschmälert. Facetten- 
augen relativ klein, vorstehend. Ozellen mittelgross, seit- 
wärts blickend, vor den Augen um ihren Durchmesser oder 
etwas weniger entfernt. Stirn um die Fontanelle wenig ein- 
gedräckt. Fontanalle hell, oval, in der Mitte des Kopfes 
gelegen. Clypeobasale etwa so lang wie seine halbe Breite, 
recht stark aufgetrieben, hinten stark konvex, vorn gerade 
begrenzt. Mediallinie schwach. 1. Zahn der Oberkiefer gross. 
ätennen 15-gliedrig.. 2. Glied fast so lang wie 3. + 4.; 3. 

 Glied kärzer als 4. 

Pronotum schmäler als der Kopf, vorn gerade, mit recht 
stark abgerundeten und etwas niedergebogenen Vorderecken. 
Hinterrand in der Mitte sehr deutlich eingeschnitten. Vorder- 
und Hinterteile des Meso- und Metanotums von derselben 
Farbe. Mesonotum vorn jedoch mit einem kleinen länglichen, 
hellen Fleck. Mesonotum hinten deutlich, aber nicht tief 
eingeschnitten. FEinschnitt des Metanotums sehr klein. Me- 
diana dem Cubitus etwas genähert mit 2—4 Apicalzweigen. 
Cubitus mit 10—12 Zweigen, von denen die äusseren ziemlich 
undeutlich sind. 

änsgermit! Blugeln os ANS os ne TES mm 

» ohne » SST NIST BSS 

» der vorderflugel.s a Boa. . TA » 

Breite » » direk Ken Set Ae PE EL 2505 2 
[SOT DL Ve NANG or or ASSA ME EN SIS I de ) 

[ESO PID CITES ST AN SR ark STA » 

Breite des Pronotums 0599 » 

Länge » » 0,53 ) 
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Soldat unbekannt. 

ANTTIOES ST: 

Erinnern sehr an den Arbeitern von M. simplex. "Die 

Gliederung der Antennen ist aber verschieden, indem 3., 4. 

und 5 Glieder nicht gedrängt stehen. 3. Glied so lang wie 

4., 6. unbedeutend länger. Die Behaarung ist dunnnr als bei 

M. sönplex. 

KORPENS CT odfer else d or äta SR OSA 

KOPIDLEIte NM isl.sdquftor ss sn erste Stas vo LOSSA INR 

Brerte”(des "ETOnOtumS: -1 cf sides SSR OAG IE 

Fundort: Natal: Amanzimtoti. 

Bemerkung: MM. arboricola steht am nächsten. 

Mäirotermes (Cubitermes) natalensis f. obscurus un. f. 

Imago: M. natalensis sehr nahe. Färbung durchschnitt- 

lich dunkler. Pronotum breiter, hinten kaum eingeschnitten. 

Einschnitt des Meso- und Metancetums kaum bemerkbar. Vor- 

derteil des Mesonotums ohne hellen Fleck. Antennen braun, 

hell geringt, 15(—16)-gliedrig. Flägel etwas braungelblich 

angehaucht. Clypeobasale sehr wenig heller als die Stirn. 

LängeömitbBlugelnptr a 0. fs AN dess Streak 

» ohne » si ALIS. IST LS RS aO » 

» der Vorderfliägel RS FOLENA 4 Sa, 100 » 

Breite » » ev föl LÅS skört ler res; sr EE 

KOpPflAnge vu esde, css leg ses Ler er SA 

JKOPIDECICT "et bass ad a KR STREET SR ET öre SNES 

BreitesidestPronötumsti feels. söktla tsk dO 

Länge » » BITS Fal oa te el era ROSS 

Soldat unbekannt. 
Arbeiter:; Grösser als M. natalensis. 3, 4smmandiust 

Glieder der Antennen so lang wie breit, gleichlang. 

IKOrPerlänge sm smodelksme dat SR este KA EET 

FKOPEDECILE | che FRANS Asta SARS S a re ROS SES 

Breite.- des. -PronotumS: ee ste Bl er oe Ce KOSAONIRS 

Fundort: Natal: Charlestown. 
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Mäirotermes (Cubitermes) natalensis f. brevior mn. f. 

Imago: 
Färbung wie bei der f. obscurus. Kleiner als dieser. 

Fontanelle punkt- oder spaltförmig, recht tief eingedräckt. 

Tan pe nm Ri gens se ss LÖR FOS MI: 

» ohne » bjrkes, iav el FRIA LONE ae 6 » 

PFanperder "Vordertlugel ooisle s sc c 9 » 

Breite » » ERE RARE 2,2 oo» 

KR(GP TARA G sd -e fue vetter el oelek re rs 1s22 » 

SACD LDEETEC IE PARAS SIT VESNA ee Plskre 1,06 >» 

Brerte: dest Pronobtumsr til vale Lis OsyT » 

Länge » » tä RAR Na O:53ED 

Soldat unbekannt. 

Arbeiter wie bei der Hauptart. 

Fundort: Zululand: Mkosi. 

Mirotermes (Cubitermes) duplex n. sp. 

Imago (flägellos, S): 
Dunkel kastanienbraun, Clypeobasale, Antennen, Vorder- 

teile des Meso- und Metanotums etwas heller. Vordere Ab- 

dominalsternite in der Mitte hell. Oberschenkel und Tarsen 

gelblich, Tibien braun. 

Behaarung ziemlich dicht, etwas borstig. 
Kopf breit oval, nach vorn verschmälert. Facettenaugen 

kaum mittelgross, wenig vorstehend. Orzellen mittelgross, von 

den Augen um ihren Durchmesser entfernt. Fontanelle punkt- 

förmig. Clypeobasale gross, so lang wie seine halbe Breite, 

stark gewölbt. Antennen I15-gliedrig (?). 3, Glied bedeutend 

kärzer als 2., und etwas kärzer als 4. 

Pronotum gross, vorn stark konkav, mit etwas vorsprin- 

genden Vorderecken. Seitenränder bogenförmig, Hinterrand 

deutlich ausgerandet. Mesonotum breiter und tiefer ausge- 

schnitten als Metanotum. Hintere Ecken abgerundet. 

Pangexolne  Plugeln fog soccer se  Ledten VÄ AM 

Kopifbreite . . SPE SSE RN SR SV RER 

Bre1terdes tv ETOROtUDIS. > ovlb te ENS 

Länge » » FR NEUE, I OSA TO: OR 
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Soldat: 
M. bilobatus sehr ähnlich aber deutlich grösser, mit grös- 

serem Kopf und stärker gebogenen, kräftigeren Oberkiefern. - 

Oberlippenzinken länger und stärker divergierend. Pronotum 

vorn eingeschnitten. 

IKFÖRPeRlan ges vessel va ker fer rel tel NA RS RAA ee SOT TELH 

Kopf mit. Oberkileferhi! tool ös ch SES SOTNN 

» ohne » E7" Jeg. eb: re ys RS NE SA ENE 

IKFOPlÖEeTEe, I oero st a es tra lens ve verks Te rr AE 

Breite” des Prönöftums! ta. che. et. IR CEOSOra 

Arbeiter: 

Kopf gelb, Körper strohgelb mit grau durchscheinendem 

Darminhalt. 

Behaarung ziemlich dänn. 

Kopf abgerundet. Fontanelle deutlich eingedräckt. Cly- 

peobasale gross, stark aufgetieben. Antennen I15-gliedrig. 3. 

Glied klein. 

Pronotum vorn nicht eingeschnitten. 

Körperlängé: .v..E: oc ed £5é Na flags NNE 

Kopfbreite a KD » 

Breite: des PronOtumS Este Ly ker se ROS 

Neotenen liegen vor. 

Fundort: Zululand: Mfolosi, »Junction», Mkosi. 

Mirotermes (Cubitermes) bilobatus HAV. 

Von dieser Art liegen Soldaten und Arbeiter vor. 

Fundort: Natal: Estcourt. 

Mirotermes (Cubitermes) truncatus n. sp. 

I mago (Königin und S). 
Kopf schwarz(braun), Clypeobasale etwas heller, braun. 

Antennen hellbraun, hell geringt. Körperplatten braun, etwa 

von derselben Farbe wie Clypeobasale. Vordere Abdominal- 

sternite in der Mitte hell. Tarsen weisslich. Körperplatten 

etwas glänzend. Flägel gelblich-braun, ziemlich hell. 
Kopf und Thorax ziemlich dänn borstig behaart. AD- 

dominaltergite ziemlich dicht kurzhaarig. 
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Kopf breit oval, nach vorn etwas verschmälert. Facetten- 

augen klein, wenig vorstehend. Ozellen relativ klein, von 

den Augen um etwas mehr als ihren Durchmesser entfernt. 

Fontanelle punkt- oeder spaltförmig. Kopf um die Fontanelle 
(deutlich) eingedräckt. Stirn nach vorn deutlich niederge- 

dräckt, in der Mitte etwas schwach rinnenförmig eingesenkt. 

Clypeobasale so lang wie seine halbe Breite, recht stark ge- 

wölbt, nach hinten stark konvex, nach vorn gerade begrenzt. 

I. Zahn der -Oberkiefer viel ”grösser als 2. Antennen 15- 

gliedrig. 3. und 4. Glied am kärzesten. 

Pronotum gross, bisweilen deutlich breiter als der Kopf 

zwischen den Augen, länger als seine halbe Breite, etwas halb- 

mondförmig, mit bogenförmig konkavem Vorderrand, stark 

abgerundeten, niedergedräckten Vorderecken. Hinterecken 
kreisförmig abgerundet, bisweilen an den Seiten vorn durch 

eine kleine Einsenkung von den Seitenteilen des Pronotums 

abgetrennt (etwas lappig hervortretend), Hinterrand in der 

Mitte sehr deutlich eingeschnitten. Mesonotum hinten breiter 

und tiefer ausgeschnitten als Metanotum. Mediana mit 2—3, 

Cubitus mit 10—12 Zweigen, alle deutlich. Abdominalseiten 
mit wenig dicht gestellten Exudatborsten. 

(CRNERORD Ela S Etts fået NES RR rr KÖR VII 

BRÖBPeTDTeICe Ps enen Nerd Se ANN » 

Länge des Kopfes . TATTO :2 

Breite, :» » sö el tel, kel tor kol ef Len nen So FANELS 2725 Rp: 

» ME ETODOCUMS kör och votre et or TISKA 

Länge » » sonas "SKEN EN NYE SN ÖSGENG 2 

GÖRAN SermityElugelh oo oc sr cr ve se SST AN 

» ohne >» FEN st NERE. SE VARPEN FEL: » 

» der Vorderflugel SES SIS TORRA, 

Breite » » OR BS KR SE EASAINAR 

BOT UFA EKSY SN Sr CERN RACET 1 EES SAIPE PRrETAe a 

KFOPEPretter 45 2 rss arr RAS LANE HLR ESS 

BreitenxdessPronotums:!inygnerirts si SrbIÖrr 

LENE 4 Vr RES Safer LIE? NR RS NE I Be RARE OSA 

Soldat: Erinnert recht stark an M. bilobatus, sankurensis 

und Schereri. Unterscheidet sich von Schereri an den geraden 

Oberkiefern und der wenig tief eingeschnittenen Oberlippe 
mit den apical quer abgeschnittenen Zinken. Die Beschaf- 

fenheit der Oberlippe trennt die Art auch von sankurensis. 
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Kopf gelb, deutlich braun angeflogen, nach vorn etwas 
mehr gebräunt. Opberkiefer mit Ausnahme der Basis rotbraun. 

Oberlippe und Antennen strohgelb. Körper gelblich-weiss. 

Hinterteile mit durchschimmerndem Darminhalt. 

Kopf nur mit einigen spärlichen Borsten und einem Bor- 

stenkranz um die Fontanelle. Abdominaltergite ziemlich dicht 

behaart. 

Kopf viereckig, etwas länger als breit, im hinteren Drittel 

mit einer kleinen Einsenkung an beiden Seiten. Hinterecken 

abgerundet. Mit einem wulstförmigen, abgerundeten Stirn- 

vorsprung, hinter dem der Kopf etwas konkav erscheint (in 

Profilansicht). Fontanelle gross unterhalb des.Stirnvorsprunges 
gelegen, quer oval. Clypeobasale fast an "der Fontanelle 
stiessend, etwas gewölbt, in der Mitte seicht gerinnt. Ober- 

lippe mit wenig divergierenden Seiten, in der Spitze verhält- 
nismässig wenig ausgeschnitten, so dass die Vorderecken- 

spitzen nur wenig mehr als den Drittel der Oberlippenlänge 

ausmachen. Zinkenspitzen stumpf, quer abgeschnitten. Ober- 

kiefer nur sehr schwach gebogen, fast gerade, sehr scharf 

zugespitzt, relativ schmal. Antennen 14-gliedrig. 3. Glied 
etwa so lang wie 2.; 4. etwas kärzer als 3. 

Pronotum sattelförmig, vorn nicht eingeschnitten. 

KÖLPetlänge Ne ld: su. do UCI a da Ha SA MÖTTE 

Kopfiamit: Kiefern te mr setis seten das ANING så ONE 

» ohne » för) ie, fö NP fer fe SN es RIS ON 

KOPIRESTLEN SO 00, elake se Ede EIS SA NE SAR NR TES OIED 

Breitesdes: PronotumSst kk ec skede SSE SEO; IEN 

Arbeiter: 

Kopf weisslich gelb. Körper weiss. Darminhalt durch- 

scheinend. Antennen gegen die Spitze schwach gebräunt. 

Kopf mit sehr dännem Borstenkleid. Abdominaltergite 

ziemiich dicht kurzhaarig. 

Kopf breit oval, abgerundet, hinter den Antennen am 

breitesten, flach gewölbt, gegen den Clypeus etwas einge- 

dräckt. Clypeobasale etwa so lang wie seine halbe Breite, 

stark gewölbt. Antennen 14-gliedrig. 3. Glied so lang wie 

2.5 4. etwas kärzer als 3. 

Pronotum mit grossem Vorderlappen, sattelförmig, vorn 

nicht eingeschnitten. 
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IKFORPERlA NEC N a dra sites SIR Säga 455, DA 

KNOTSLRTG TEES S telleles el el ta ka Sir ske us Is0RN 

Breite des EronROtCUDIS, sc sd « cake SOS 

Fundort: Zululand: Krambonambi, Mhlazinga, Mfolosi. 

Mäirotermes (Cubitermes) simplex n. sp. 

Soldat; Kopf braungelb, nach vorn unbedeutend ge- 

bräunt, Körper weisslich. 
Kopf dänn mit microscopischen Haaren besetzt. Fon- 

tanelle mit kurzem Borstenkranz. Abdominaltergite fast nur 

mit einer hinteren Härchenreihe. 
Kopf viereckig, länger als breit, nach vorn unbedeutend 

verengt, dick, mit wulstigem Stirnvorsprung. Kopfprofil hinter 

dem Stirnwulst gerade, nicht konkav. Fontanelle quer oval. 
Clypeobasale kurz. Oberlippe rektangulär, länger als breit 

mit abgerundeten Vorderecken, vorn kaum merkbar ausge- 

randet. Oberkiefer fast gerade, sehr schmal, scharf zuge- 

spitzt, fast von der Länge des äbrigen Kopfes. Antennen 

14-gliedrig. Basalglied dick, folgende Glieder schmal. 3. Glied 

kärzer als 2.; 4. etwas kärzer als 3.; 5. fast so lang wie 2. 
Submentum hinter der Mitte mit einem stumpfen Vorsprung. 

Pronotum sattelförmig, vorn nicht eingeschnitten. 

ROP ET a a fd age Sat ss RIAL: 

Kopf mit Kiefern 2,85 » 

» ohne » sina Tia sr SNI re äre SF JT TSV KS ÖJA 

IRS PED TEES PReA SSA SSA 3 ORSSEME Red BRA RT NETA » 

IBFSILe TEES REONMOLUMSN sö LA LER «OBS 

Arbeiter: Kopf klein, Hinterleib gross und dick. 
Kopf etwas weisslich-gelb, Körper weisslich, mit durch- 

schimmerndem Darminhalt. 

Kopf sehr dänn behaart. Abdominaltergite mit etwas 

dichterem Haarenkleid, aber jedoch diänn behaart. 

Kopf breit oval, abgerundet, in Höhe der Antennen am 

breitesten. Clypeobasale etwa so lang wie seine halbe Breite, 

recht stark aufgetrieben. I. Zahn der Oberkiefer viel grösser 

als 2. Antennen 14-gliedrig. 3. und 4. Glieder gleich lang, 

körz, kurzer als 2. 2. etwas länger: als 5. Glieder 3—5 ziem- 

lich gedrängt. 



302 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Pronotum sattelförmig, vorn nicht ausgeschnitten. 
DH!) DS 

"Körperlänge SKE VERL BN SR SER FORA Sk AO Re Mt Torr Sek ENDEL 

IKOPIDreTte SEG se. 0 ser falsk Hör fo KSR OV SARS 

Breite Cdes. BEronotumsS- 2 =." so USUIN SISOGAG 

Fundort: Natal: Amanzimtoti. 

Bemerkung: Gehört der fungsfaber-Gruppe an. Unter- 

scheidet sich an der einfachen Oberlippe von allen äbrigen 

Arten dieser Gruppe. 

Microcerotermes-Reihe. 

Gattung Mierocerotermes 'WaAsM. 

Microcerotermes zsuluensis n. sp. 

Imago: 

M.. parvus sehr ähnlich aber viel heller gefärbt. 

Kopf braun mit fast gelbem Clypeus. Dorsale Körper- 

platten und Beine mit Ausnahme der Tarsen braun bis hell 

braun. Hinterleibssternite gelblich, in der Mitte heller. Tarsen 

hellgelblich. 
Kopfform wie bei parvus. Facettenaugen jedoch kleiner 

und weniger ausstehend. Ozellen klein, von den Augen um 

mehr als ihren Durchmesser entfernt. 

Pronotum klein, hinten schwach ausgeschnitten. Flugel 

schmal, viel schmäler als bei parvus. Mediana mit 2—3 APpi- 

calzweigen. Cubitus mit 5—6 Zweigen. 

KORP erlange smita Seha ASSA mm 

» ohne >» EOS OK > 

Länge der Vorderflugel o. . ss . « (555 JÖRG 

Breite  » » 20.00 ARE EPT 1557 » 

KOPIANS ST orter ten Led SFR SSA 1,03 » 

Kopfbreite FASbigci fö ten stR. LAS » 

Breite ides PronoettmS codes 0,64 » 

Länge > » SK RA ERA Og a OMS » 

Soldat: 
Kopf gelb, nach vorn sehr schwach gebräunt. Körper 

weisslich. Hinterleib mit durechschimmerndem Darminhalt. 

Kopf kurz und dänn behaart. Abdominaltergite fein 

kurzhaarig. 
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Kopf rektangulär, viel länger als breit, ziemlich dick, 

vorn abfallend, etwas wulstig. Oberlippe den inneren Drittel 

der Oberkiefer tuberdeckend, etwas pentagonal abgerundet. 

Oberkiefer ziemlich kurz, relativ kräftig, unregelmässig und 
ziemlich schwach gesägt, auf der Aussenseite an der Basis 

fast rechtwinkelig eingebogen sonst gleichförmig gebogen. 

Kopf infolgedessen vorn wie quer abgeschnitten erscheinend. 

Antennen I13-gliedrig. 3. Glied meistens kärzer als 4., stets 

schmäler. 

Pronotum sattelförmig, vorn in der Mitte sehr schwach 

eingeschnitten. 

KRÖTpPerlan Sea Este le le fe tis Sr le ei ARE SA 

Op fnTLEKICfernbs «a cr sf ra kn 1550 2509 

Si FÖ ÖL COR FOR Gr OS dne NISDEAE.AA 

GPL reSTCed ISS si I tNJÖ;OB-=058- 

Breitet desniprönettmSsk.ke eva Ca 10:57; RA 

(firosserkATbeter: 

Kopf hellgelblich. Körper weiss, mit durchschimmerndem 

Darminhalt. 
Kopf dänn kurzhaarig. Abdominaltergite fein kurzhaarig. 

Kopf ziemlich langgestreckt, rektangulär abgerundet, ziem- 

lich dick. Clypeobasale etwa so lang wie seine halbe Breite, 

hinten stark konvex, vorn gerade begrenzt. Mundpartie kurz, 

meistens 12-gliedrig, oder durch Querteilung des 3. Gliedes 

13-gliedrig. 3. Glied (wenn 12-gliedrig) etwa so lang wie 2; 

Kölkurgen als 3. oder (wenn 13-eliedrig) 3. Glied sehr kurz. 

Pronotum vorn kaum bemerkbar ausgeschnitten. 

KKOrperlan get soc siger ie enda 35 455 IN 

Kopfbreite . 0,76—0)587 >» 

BrertewdeskPronotum Std. ms. He ke 05 0,53 

IKtlleiine tr Ambenten: 

Farbe und Behaarung wie bei den grösseren Arbeitern. 

Kopf etwas mehr abgerundet, kärzer. Antennen 12—13- 

gliedrig, wie oben. 

KÖrperlange: ie oddset vo NN SNS MUN 

FO pEPreSIEe To ta de set le er pe var OO NER 

Breiter des Pronottimstke je « liste 0;38—-05405, 0 

Fundort: Zululand: Entendweni, Mkosi, Somkele, Mtewa. 



364 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1913. 

Bemerkungen: Exemplare von MM. parvus HAV. aus 

Bothaville, Oranje-Freistaat, welche ich von WASMANN er- 

halten habe, gehören dieser naheverwandten Art an. 

Diese Art unterscheidet sich von JM. parvus an den kär- 

zeren und kräftigeren Oberkiefern und dem längeren Kopf 

der Soldaten. Die Grösse der Soldatenköpfe variiert unge- 

wöhnlich stark, auch im selben Kolonie z. B. Kopf ohne 

Mandibeln von I,o3—1,,1 mm. Ob zwei Soldatenklassen hier 

vorkommt wie z. B. bei J/. Szcore WASM. kann ich nicht be- 

stimmt sagen. Die Grösse der Arbeiter unterliegt auch sehr 

grossen Schwankungen, wie es aus den oben gegebenen 

Maassen hervorgeht. 

M. zuluensis £. laticeps mn. f. 

Soldat: Unterscheidet sich von der Hauptform durch 
den dickeren und verhaåltnismässig breiteren Kopf. 

ICöonilehnae raskt LSOKSKSNO dj gg I a 2,05 mm 

» ohne  » SATSAS Ts AT SAR 

KOPIDTETGE RS Velin a EIA NA 058705 O IE 

Grosser Arbeiter: Wie bei der Hauptform. 
KOPIDTELCE or slag lek s ye a st SONSON 

BrEerte des) PFORLOCKUMS] oc. ssh sö. AK OSS IS 

Kölemen. Ambelter: 

KOPSPEeILe fe mörka kad a ofeke fan ar se, SN OSAR 

Breite=des: Eronotunms tera. kors dt O 4 OMS 

Fundort: Natal: Estcourt. 

M. zguluensis tf. grandis n. f. 

Soldat: Wie bet der Hauptform aber grösser. 
Kopf mit KIeferht <: sc me emallels 2502 TAKT 

JORNe » rear a sir AS UNS 205 LA TAN 

KOPLIRETE GT e so of eter ae i ST ES JOG Oe 0 SE ET 

Grosser Arbeiter: 

KOPIPECILE, = er tel lis ell forikel ber KeA SSK OS EASIT 

Breiter des kEronotumSp = sa EIA ONSY AN 

Kleiner Arbeiter: 

FKOPIDTEILET 0 ör död. odds delete ERE folie INS] balls FOS TÖRLOTIE 

Breite. desP:Irono tums tEetr. fees le Vs isar ÖsA2000E 

Fundort: Zululand. 
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M. zuluensis f. hamatus mn. f. 

Soldat: Stimmt mit der Hauptform tuberein. Die Kopf- 

farbe ist aber rotgelb oder rotbraun und die Oberkiefer fast 

gerade, mit eingebogener Spitze. 

KOpfimit) K1efem, stel oder e - sd Bie de 2:09 MIN 

> okne >» Ul et felt Eos en Of SNART KV 

ISORNIUSIE AT EGNA öKAN ÖS CS SR BE OLLON 

Grosser Arbeiter: 

NOPINECTEC telde en ot E der fe LSE Era er SO SALE 

Kleiner Arbeiter: 

IKIOJDID ECT tet Fleteett 0 tong r ås ES ei beder fonden NOSOS IT 

Fundort: Zululand: Somkele. 

M. zuluensis f. rubriceps n. f. 

Soldat: Wie bei der Hauptform. Oberkiefer vielleicht - 
etwas kräftiger. Kopf rotbraun. Pronotum vorn deutlich aus- 

geschnitten. 

FROptEmIn IKUETerRd sa 3 ST a aVEDS DIN 

» oline +» ELSE PORN SEE or Mir 0 ASS 

Kopfbreite >» ENT STA SR fel kens AO DA 

IBECICeT GES ETOROtUMIST «er kje Kellle Ve Ne KOSS D 

Grosser Arbeiter: Kopf fast orangegelb. 

HBNOPIDEETL CH Kers lord efiker ter re NS RON Sa I are, OS Y2TNTN 

Kleiner Arbeiter: 

FKOpIbreite- 44 Fen or ATA FRIAS ART SNES 0,65 mn 

Fundort: Zululand: Mkosi. 

Mäicrocerotermes debilicornis n. sp. 

Soldat: Färbung und Behaarung wie bei zuluensis. 

Kopfform wie bei zuluensis. Die Mandibeln sind aber 

viel länger und schmäler, relativ schwach, etwa wie bei parvus, 

von dem sich diese Art auf dem längeren und schmäleren 

Kopf unterscheidet. 
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KÖrperlänge= od ferm ecke sate kekronkor. UL AST 

KOPE mit KIetenn os ee oa stel FAR 2 Eje 25 STA 

SI ORIIe bk EI io EN fe Jat kd LISA TNE 

Kopfbreiten Sug. jsa tel ke della Ör 

Breite des Pronotums etwa ... 0,65 >» 

Grosser Arbeiter: Wie bei M. suluenstis. 

KoOpfbretbetes. . ot sets as SALTA LÖO EERAAA 

Breifer des, PronotumS, «s.k. SALES KOrS Ak 

Kleiner Arbeiter: Wie bei M. zuluensis. 

IKOPIDreite a Mate earn tens Gl et se Fed OO IE 

Breite. des Pronotums. . >: + = sot a ri05400 fo 

Fundort: Zululand; Mtewa, Somkele; bakerSbayt 

Bemerkung: Nur zögernd habe ich diese Form als 

eigene Art beschrieben. Vielleicht handelt es sich nur von 

einer parvus-Form. Der vorliegende von SJÖSTEDT bestimmte 

mit HAVILAND's Typen verglichene Soldat besitzt aber einen 

deutlich kärzeren aber verhältnismässig breiteren Kopf mit 

folgenden Dimensionen: 

Kopfimit: Kiefer oc vc oc so de ee sr SOS 

» ohne » sk la va. > el Ja ai HS) de FÄRGA » 

KÖpIbErCitel fe le. ar cd te se REA RES ARNES » 

Möicrocerotermes parvus (HAV.). 

Einige Imagines liegen vor. 

Fundort: Zululand: Mseleni. 

Hamitermes-Reihe. 

Gattung Hamitermes SILv. 

Hamaitermes runconifer SILV. 

Einige Soldaten und Arbeiter liegen vor. 

Fundort: Zululand. 
Bemerkung: Die fraglichen Stäcke stimmen mit Co- 

typen von AH. runconifer iäberein. Ob aber HH. runconifer 

von H. hastatus wirklich verschieden ist, lasse ich vorläufig 

unentschieden. 



Några praktiska vinkar beträffande upp- 

födandet af fjärilarnas förstadier. 

Af 

John Peyron. 

För ett mera ingående studium af fjärilarnas utvecklings- 

stadier före imago fordras oundgängligen ett omsorgsfullt 

arbete, nedlagdt på dessa olika stadiers uppfödande i fången- 

skap. Hvad vi genom direkt sökande i fria naturen lyckas 

afvinna denna, är nämligen försvinnande obetydligt gent emot 

resultatet af ett planmässigt och målmedvetet uppfödnings- 

arbete af de olika arterna från deras första utvecklingsskeden. 

Att ett sådant arbete emellertid tager i anspråk en rätt be- 
tydande fond af såväl intresse som noggrannhet och ihär- 

dighet, är obestridligt, äfvensom att det för den mindre öfvade 

kan erbjuda vissa svårigheter, hvilka dock ingalunda äro oöf- 

verkomliga. För att i någon mån minska dessa svårigheter och 

möjligen väcka håg och intresse för studiet i fråga, hvilket 
ännu, trots allt på detsamma nedlagdt arbete, utan tvifvel är 

i hög grad gifvande, har jag här velat gifva för saken intres- 

serade en liten inblick i uppfödningens teknik, genom att 

söka skildra en del praktiska arbetsmetoder, grundade på 

åtskilliga års erfarenheter och rön, och under mina egna 

arbeten på området noggrant och med godt resultat pröf- 

vade. 

Såsom rationellaste utgångspunkt för uppfödande af en 

fjärilart sätter jag, af naturliga skäl, obetingadt ägget. Först 

och främst några ord om materialets anskaffande. Uppsö- 

kandet i det fria af ägg kan, såsom jag i en föregående 

uppsats antydt, väl med hjälp af ihärdighet och skarpt öga 

samt vana att söka ej sällan vara ganska lönande och bör 

Entomol. Tidskr. Årg. 34. H. 2—4 (1913). 24 
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därför icke försummas. Utbytet torde dock emellertid mera 

sällan blifva af någon större betydenhet. Helt annorlunda 

och vida gynnsammare ställer sig saken, om man låter infån-- 

gade honor 1 fångenskap afsätta sina ägg, hvarigenom flera 

påtagliga fördelar vinnas. Först och framst känner man från 

början arten af föreliggande ägg, i och med detsamma man 

kan bestämma arten af den äggläggande honan. Denna för- 

del hafva vi långt ifrån alltid, då vi finna ägg, afsatta i frihet; 

arten kan ju därvid ofta utrönas först under uppfödningens 

fortgäng. Vidare kunna vi med lätthet förmå honan att på 

ett begränsadt område afsätta alla eller det stora flertalet af 

sina ägg, hvarigenom vi vinna största möjliga arbetsmaterial. 

Nu är det ju bekant, att vissa fjärilarter alltid afsätta sina 

ägg i större ofta på ett karaktäristiskt sätt ordnade grupper. 

Finna vi i det fria en sådan ägganhopning, hafva vi väl för 

arten i fråga arbetsmaterial nog. Men dels är detta ej så 
ofta fallet, dels. är det rett relativt fåtal artet, Ssomupar dens 

sätt afleverera sina ägg. De flesta afsätta dem enstaka, i det 
de flyga från en växt till en annan, placera ett ägg här, ett 

där på skilda håll, sålunda spridande dem öfver ett större 

område. Särskildt när det gäller dessa arter, och de äro, 

som nämndt, de flesta, är det af stor betydelse att få äggen 

samlade på ett begränsadt område. Och det område, som 
fordras för äggläggningsproceduren i fångenskap, är i många 

fall förvånande litet. Jag använder för ändamålet i ett stort 
antal fall helt enkelt glasrör, hvilkas vidd naturligtvis lämp- 

ligen till en viss grad afpassas efter fjärilarnas storlek. Som 

de flesta arter afsätta sina ägg fast på underlaget med hjälp 

af en mer eller mindre hårdt stelnande kittsubstans, måste 

emellertid, för att äggen vid uttagandet ur rören ej må äfven- 

tyras, dessa senare på ett särskildt sätt prepareras. Tillväga- 

gångssättet är mycket enkelt. Man tillklipper i fyrkant ett 

stycke papper, lagom stort för rörets längd, rullar detsamma 

i cylinderform och inför det löst i röret, hvarvid tillses, att 

papperet öfver allt noga sluter till rörets väggar. Sedan 

glasröret sålunda på insidan fodrats med papper, inpackar 

man löst i rörets botten en bomullstapp, placerar den infång- 

ade honan i röret och tillsluter dettas mynning med en fast 

bomullspropp. Näringsväxten behöfver i allmänhet ej inläg- 
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gas i röret, utan honan afsätter, lämnad åt sig själf, vanligen 

mer eller mindre hastigt, ofta nästan omedelbart, sina ägg 
på papperet eller bomullen. — Hvad jag ofvan anfört, gäller 

om det stora flertalet af svärmare, spinnare, nattflyn och 

mätare. i 

Annorlunda förhåller det sig emellertid med dagfjari- 
larna. Dessa fordra för äggläggning i fångenskap större 

utrymme, så att de något så när fritt kunna flyga omkring, 

vidare solljus samt närvaro af larvens näringsväxt. För dag- 

fjärilarna brukar jag anordna större tyllburar, hvilka natur- 

ligtvis kunna konstrueras på många mer eller mindre kom- 

plicerade sätt. Följande form, som i all sin enkelhet för de 

flesta fall är fullt effektiv, torde kunna anordnas när och 

hvar som helst. Fyra i öfre ändan aftrubbade käppar ned- 

slås i marken på ett soligt ställe. Mellan käpparna, som äro 
ställda i fyrkant, placeras på marken en brädlapp, en papp- 

skifva eller dylikt, och på denna ställes en glasburk med 

artens näringsväxt i vatten. Öfver käpparnas fria ändar 

lägges ett stort stycke grof tyll, som fritt får nedhänga till 

marken, och vid deras bas ombindes det hela med ett snöre. 

De på marken utvikta delarna af tyllen förses med några 

tyngder, exempelvis stenar eller brädlappar, för att förtaga 

fjärilen möjligheten att på denna väg krypa ut ur buren. 

Sedan fjärilen på lämpligt sått införts i det så bildade, mer 
eller mindre kubiska utrymmet, lämnar man densamma i fred, 

och återfinner sedermera efter längre eller kortare tid med 

lätthet de på näringsväxten afsatta äggen. 

Det ligger i sakens natur, att man ej alltid och utan 

undantag lyckas förskaffa sig ägg på de sätt, jag ofvan sökt 

Skildra. : Det kan ju t. ex. inträffa, att honan, redan före 

infångandet, i det fria afsatt alla sina ägg; det kan inträffa, 

att honan är obefruktad, hvilket visserligen i många fall ej 

utesluter äggläggningen, men resulterar i att äggen i de allra 

festa fall ej komma till utveckling; och äfven åtskilliga andra 
ogynnsamma omständigheter kunna tänkas förekomma. Men 

säkert är, att man på berörda sätt mycket ofta vinner sitt 

mål. 
Sedan äggen nu på det ena eller andra sättet anskaffats, 

inför jag dem i små, korta glasrör, hvilka tillslutas med bom- 
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ullspropp. De kunna nu under de första dagarna lämnas 
utan tillsyn. Den för deras utveckling nödiga fuktigheten 
tillföres dem genom bomullsproppen under regniga dagar och 

daggiga nätter, särskildt om man, såsom idealet är vid all 

uppfödning, hela tiden förvarar dem utomhus, under tak vis- 
serligen, men i något öppet lider eller på liknande ställe. 

Skulle särskildt heta dagar och torra nätter inträffa, kan man 

för säkerhets skull fukta dem något, hvilket lättast sker ge- 
nom att placera rören på några lager genomfuktadt läsk- 

papper. Det synes mig emellertid öfver hufvud taget knap- 

past nödvändigt att vidtaga detta försiktighetsmått. — Äggen 

underga, saävida de äro befruktade, inom de närmaste dagarna 

en del form- och färgförändringar. Inemot tiden för embryots 

fullmognad öfvergår den förut mer eller mindre lifliga färgen 

vanligen till monotont gråaktigt, mörkgrått eller gråsvart. 
Obefruktade ägg bibehålla oftast den färg, de hade vid själfva 
äggläggningen, torka inom kort ihop och utvecklas ej vidare. 

Tiden för det befruktade äggets utveckling till fullmoget 
embryo understiger under sommarmånaderna i allmänhet 14 

dagar. Tidigt på våren lagda ägg taga vanligen för sin ut- 
veckling något längre tid i anspråk, och en del af de på 

sensommaren eller hösten afsatta öfvervintra. — 

Då larven lämnat ägget fordrar den till att börja med 

ganska stor omsorg och noggrannhet för att kunna hållas vid 

lif. Den period, som sträcker sig från utkrypandet ur ägget 

till och med första hudömsningen, är för larverna den mest 

kritiska af alla. Äfven om man håller dem fullt fredade från 

väder och vind och andra ogynnsamma yttre inflytelser, kan 

man svårligen undgå att under denna första period få se 

dem mer eller mindre decimerade. Ha de lyckligt öfverstått 
första hudömsningen, äro redan förutsättningarna för fortsatt 

tillväxt vida gynnsammare. I ofvan berörda fall, liksom i så 

många andra, visa dock olika arter en väsentligt olika grad 

af härdighet. Emellertid går sannolikt äfven i det fria ett 

mycket stort antal nyss från ägget kläckta larver till spillo, 

och det synes mycket antagligt, att redan här ett naturens 

urval till förmån för den allmänna ekonomien äger rum, i det 

att de mindre lifsdugliga gå under, de kraftigare öfverlefva, 
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äfven om samtliga äro försatta under till synes fullständigt 
likartade förhållanden. 

Efter det larverna kläckts, inför jag dem med tillhjälp af 
en hårpensel i vida, korta glasrör, hvilka tillslutas med en 

fast packad bomullspropp. Äfven kunna med stor fördel 

användas de numera mycket allmänt förekommande rör, som 

från fabrikerna utsändas såsom förvaringsrum för olika tablet- 

ter o. dyl. och som äro tillslutna med en öfver mynningen 

skjuten metallhylsa samt försedda med plan bottenyta. Dessa 

rör har jag funnit synnerligen bekväma och användbara; 
innan de för här berörda ändamål tagas i bruk, måste emel- 
lertid metallhylsorna genomborras med talrika fina hål, för 

att möjliggöra tillräckligt luftutbyte mellan rörets inre och 

den yttre omgifningen. — I hvarje rör införes resp. larvers 

näringsväxt. Härvid stöter man på en olägenhet, som kan 

blifva ödesdiger nog, om man ej i tid råder bot för densam- 
ma. Det är nämligen förhållandet, att växterna, särskildt 

under varma dagar, afdunsta vatten, som kondenserar sig på 

rörets innerväggar till imma, hvilken efter hand sammantlyter 

till större eller mindre vattendroppar. Kommer en liten larv 

i kontakt med en sådan vattendroppe, går han ohjälpligt 

förlorad. Den nämnda olägenheten afhjälpes emellertid med 

lätthet därigenom, att man i röret jämte näringsväxten inför 

några smala remsor af tjockt, hvitt läskpapper, hvilket till 

följd af sin egenskap att vara mycket starkt hygroskopiskt 

i sig upptagar det afdunstade vattnet och sålunda förhindrar 

immbildningen. Vidare måste man noga tillse, att rören ej 

'under förvaringen träffas af direkt solljus. — Sålänge lar- 

verna befinna sig i utvecklingsstadierna före första eller andra 
hudömsningen, kan man utan olägenhet förvara dem i stort 
antal inom: samma rör; men i den mån de tillväxa, måste 

man gifva dem ökadt utrymme genom att fördela dem på 

flera rör, som tagas allt större, i den mån larverna tilltaga i 

storlek. För egen del har jag sedan åtskilliga år tillbaka 
nästan helt och hållet öfvergifvit de gamla larvburarna, af 

hvilken konstruktion de vara må, och fullföljer numera hela 
larvuppfödningen med tillhjälp af större eller mindre glasrör. 
Fördelarna af att använda sådana äro flera och ögonskenliga. 

De taga betydligt mindre utrymme i anspråk än burar, då 
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de kunna staplas ofvanpå hvarandra i liggande ställning; och 

det vill på detta sätt ett mycket stort antal rör till för att 

upptaga det utrymme, som fordras för en enda larvbur af 
ordinär storlek. Icke minst då man befinner sig på resa 
eller af annan anledning önskar byta om vistelseort, visa sig 

glasrören synnerligen bekväma, då de med lätthet kunna 

nedpackas jämte sitt innehåll i första bästa kappsäck eller 

låda — något som ej låter utföra sig med larvburar. — 

Man kan vidare med tillhjälp af glasrören på enklaste sätt 

förskaffa sig ett stort antal afskilda förvaringsrum för hvarje 

art eller hvarje individ, hvilket i många fall erbjuder stora 

fördelar. Det synes mig för öfrigt vara lämpligast att, på 

äldre stadier isynnerhet, öfver hufvud taget hålla de olika 

individerna skilda från hvarandra. — Man kan lätt och bekvämt 

följa larvens hela utvecklingshistoria från början till slut, då 

man ju bokstafligen inom röret har den mera i sin hand, än 

då den är innesluten i en bur. Äfven undgår man förväx- 

lingar och sammanblandningar olika arter emellan, om man 

numrerar rören och låter numren få sin motsvarighet i sam- 

tidigt förda anteckningar. — Ytterligare flera fördelar skulle 

kunna anföras af glasrörens användning vid larvuppfödning, 

men torde det ofvan anförda vara tillfyllest. Den enda egent- 
liga nackdel jag kunnat finna, består däri, att larvens närings- 

växt oftare, helst dagligen, måste ombytas, ett arbete, som 

för den för uppgiften verkligt intresserade dock på intet sätt 

bör ställa sig betungande. 
För arter, som lefva kolonivis inom gemensamma, större 

väfnader, måste naturligtvis rymligare förvaringsrum i form af 

burar af ett eller annat slag användas. Äfvenså fordra ju 
en del arter ett alldeles särskildt behandlingssätt, i mångt och 

mycket afvikande från det jag ofvan sökt skildra, exempelvis 

sådana, som lefva i växternas stamdelar eller å deras rötter 

0. S. v. Det skulle cemellertid föra för längt att! haringa 

speciella detaljer, och de nämnda arterna äro till antalet för 

öfrigt försvinnande fåtaliga gent emot den stora mängd, som 

låter uppföda sig på vanligt sätt. 
Sedan larverna nått sin fullväxt, inför jag dem vanligen 

i smärre eller större blecklådor. För larver, som förpuppa 

sig i jorden, fyller jag dessa till ungefär tre fjärdedelar med 
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sandblandad, lätt genomfuktad jord, inlägger på densamma 

larven jämte dess näringsväxt och täcker lådan med en 

glasskifva, hvilken för säkerhets skull fixeras med ett rundt 

om lådan och glaset slaget gummiband, då det nämligen 

ofta händer, att den fullvuxna larven är nog kraftig att kunna 
upplyfta en löst liggande glasskifva och på detta sätt för- 

skaffa sig friheten. I sinom tid nedkryper larven i jorden, 

hvarefter jag borttager näringsväxten och ställer lådan å sido 
för omkring 14 dagar. Därefter stjälper jag om hela lådan 

på ett papper, framletar ur jorden pupporna och inför dem 

i puppburen. Då det gäller larver, som före förpuppningen 
inspinna sig 1 kokonger, spinna in sig mellan blad eller äta sig 

in i murket trä eller dyl., fodrar jag blecklådan på lämpligt 

sätt med papper, och kan då, efter puppans bildande, direkt 

uttaga kokongen genom att Dbortklippa det stycke papper, 

på hvilket den sitter fästad och därefter öfverflytta den till 

puppburen. I allmänhet dröjer jag med att införa larverna 

i lådorna, till dess att de uppnått den storlek, att jag 

kan beräkna, det de endast behöfva uppehålla sig där ett 

fåtal dagar innan öfvergången till puppstadiet. Näringsväxten 

maste gifvetvis under denna tid ombytas på samma sätt som 

vid uppfödningen i glasrör. 

Behandlingen af pupporna är synnerligen enkel. Det 

väsentliga därvid är ett luftigt förvaringsrum, inom hvilket 

all mögelbildning är utesluten. Sedan pupporna upptagits 

ur jorden på ofvan antydda sätt, läggas de på ett underlag 

af packad mossa, hvilande på ett sandlager. Praktiskt torde 

Vara att anordna dessa bäddar i smärre, flata blecklådor, 

hvilka ställas bredvid hvarandra på puppburens botten. Jord- 

kokonger bevaras om möjligt hela och oskadade, fritt i jor- 

den lagda puppor inläggas sådana de äro. Ofvan jord fritt . 

spunna kokonger etc. fästas lämpligen vid puppburens väggar. 

— De öfvervintrande pupporna förvaras under höstmånaderna 

gärna på en vind eller liknande ställe och fordra under denna 

tid vanligen ingen som helst tillsyn. Sedan varaktig frost 

inträdt, utflyttas puppburen i det fria på ett skyddadt ställe 
| och pupporna underkastas en grundlig frysning. Det är ett 

| afgjordt fel att frysa dem för lindrigt, hvaraf ofta blir följden, 

latt pupporna utan att utvecklas öfverlefva vintern för att 
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sedan under påföljande sommar gå under. Detta gäller 
naturligtvis i första hand för de arter, som normalt endast 
genomga en öfvervintring. Men äfven puppor med flerårig 

öfvervintring synas taga väsentlig skada af för lindrig frys- 

ning under första året. — Efter frysningen intagas pupporna 

i eldadt rum, hvilket under normala vintrar kan ske redan i 

januari—februari, och ställas på en för direkt strålande värme 
och för solljus skyddad plats. Under förvaringen i rums- 

temperatur fuktas de lätt med spray hvarannan eller hvar 

tredje dag, och behandlas så naturligtvis äfven de puppor, 

som icke öfvervintra, utan nå sin utveckling till imago redan 
under sommaren. 

Till sist några ord om de föregående utvecklingsstadi- 
ernas öfvervintring. Ett jämförelsevis ringa antal arter öfver- 

vintra som ägg. Dessa sköta sig fullständigt själfva och 

behöfva ingen tillsyn. De förvaras i det fria på ett för sol- 

ljus och väta skyddadt ställe, inneslutna i små glasrör med 

löst packad bomullspropp, och kunna intagas på våren, så 

snart man ser sig 1 stånd att anskaffa resp. larvers närings- 

växter. Larvernas öfvervintring i fångenskap är däremot van- 

ligen desto mera kinkig. Under det att en del arter visser- 

ligen öfvervintra mycket lätt, till och med helt enkelt inne- 

slutna i glasrör, är öfvervintringen för andra, och dessa ut- 

göra synbarligen det stora flertalet, förenad med betydande 

svarigheter ochi hög grad ägnad att erbjuda oangenäma 

öfverraskningar. Äfven här gäller kanske som hufvudregel, 

att all mögelbildning, så vidt möjligt, på det omsorgsfullaste 

måste undvikas. Förvaringsrummen — exempelvis kärl at 

bleck eller gias, täckta med mässingsduk och anordnade så, 

att riklig luftväxling möjliggöres — placeras utomhus på 

skyddad plats, tagas rymliga och djupa samt fyllas till unge- 

fär hälften med torr, sandblandad jord, på hvilken packas 

ett tjockt lager torr mossa. Löf och andra liknande växt- 
delar samt barkstycken o. dyl. böra ej inlägges i öfvervint- 

ringskärlen, då de ofta lätt gifva anledning till bildande af 

mögel. En annan synnerligen viktig omständighet att iakt- 

taga är, att larverna förses med sin näringsväxt, ända tills 

man med full visshet kan afgöra, att de själfmant för hösten 

upphört att intaga föda. För vissa arter har jag funnit detta 
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under blida höstar inträffa så sent som i slutet af november, 

under det att andra upphöra långt tidigare, ofta redan i 

augusti— september. Svälter man under hösten Jarven, så 
har man gifvetvis ingen som helst utsikt att kunna föra den- 

samma genom öfvervintringens svårigheter. De larver, som 

för öfvervintring spinna in sig i väfnader af en eller annan 

beskaffenhet, upphöra vanligen samtidigt därmed att intaga 

föda, och lämnas naturligtvis fullständigt orörda. — Har lar- 

ven lyckats öfverlefva vintern, finner man honom i regeln på 

våren till volymen högst väsentligt förminskad och ofta af 

ett mer eller mindre »visset» utseende, då han under vinter- 

svälten måst förbruka sin för densammas möjliggörande an- 

hopade upplagsnäring. Innan larven på våren ånyo börjar 

intaga föda, måste han återvinna en del af sin förlorade tur- 

gor, och härvid synes tillförsel af riklig: fuktighet vara ett 
kraftigt understödjande moment. Under första dagarna efter 

intagandet för fortsatt uppfödning bör larven därför tämligen 

ymnigt besprutas med spray. 



Litteratur. 

Ett världsomfattande fjärilverk. 

Adalbert Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der Erde. 

Bland de många kolorerade bildverk öfver fjärilar, som under 
de senare åren utkommit, intager det under utgifning varande 
SeitZ'ska arbetet en särställning. I första hand genom sin om- 
fattning. Det upptager nämligen jordens alla makrolepidopterer 
och är afsedt att utkomma i ungefär 460 häften med vid pass 
40000 bilder på omkring 1000 taflor. Det utgifves i fyra afdel- 
ningar — Fauna palearctica, americana, indo-australica och afri- 
cana — om hvardera fyra band: ett omfattande dagfjärilar, ett 
annat svärmare, spinnare och därmed sedan gammalt med rätt 
eller orätt sammanställda familjer, ett tredje nattflyna och ett 
fjärde mätarna. 

Priset på de paläarktiska banden är ungefär 60, 38, 38 och 
32 mark; för de exotiska växla de mellan 50 och 150 mark. 
Hvarje afdelning eller band kan erhållas för sig, bundna eller i 
lösa häften. 

Af den paläarktiska afdelningen föreligga hittills följande. 
Banden 1 och II äro afslutade. I det förra medarbeta utom 
utgifvaren STICHEL, RÖBER, EIFFINGER Och MAPiLLE, 1 det andra 

bandet utom utgifvaren JORDAN, JANET, STRAND, GRUNBERG, 

DENSO, WARREN, BARTEL Och PFITZNER. Band III, som utarbetas 

af WARREN, är i det närmaste färdigt, och band IV är påbör- 
jadt af PROUT. i 

Af den amerikanska afdelningen föreligga färdiga dagfjäril- 
familjerna Papiliomde, Pieride, Danaide, Satyride, Brassolide och 
Morphide, bearbetade af JORDAN, STICHEL, RÖBER, HAENSCH, WEY- 

MER och FRUHSTORFER, samt spinnarfamiljen Castniide af STRAND. 
Af den indo-australienska afdelningen äro afslutade de fyra 

förstnämnda dagfjärilfamiljerna samt Satyride och Amathusiida 
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af JORDAN och FRUHSTORFER: dessutom af andra bandet Cast 
niäide, Zygenide, Epicopeide och Syntomide af STRAND, JORDAN, 
JANET och utgifvaren samt af tredje bandet AÅAgaristide af 
JORDAN. 

Af den afrikanska afdelningen äro utkomna de fyra först: 
nämnda dagfjärilfamiljerna samt Mwsphalide, samtliga bearbetade 
af AURIVILLIUS. 

Af de exotiska faunområdenas arter äro de flesta afbildade, 

af de paläarktiska arterna så godt som alla, i flera fall också 
mera markanta lokalraser och, särskildt bland noktuiderna, äfven 

ett flertal aberrationer. Bilderna synas vara ytterst omsorgsfullt 
utförda i teckningen och — med enstaka undantag — så långt 
rimligtvis kan begäras naturtrogna äfven i färgton och nyanser. 
Texten är, utom en del inledande öfversikter öfver systematik 
och geografi, rent deskriptiv och omfattar äfven larverna; till 
utförlighet är den ganska växlande beroende på de mänga olika 
specialister, som medverka. Af de paläarktiska fjärilarna äro 
t. ex. hesperiderna rätt snäft behandlade, medan de festa öfriga 
grupper framför allt en del spinnarefamiljer och nattflyna fått en 
bredare utarbetning med stark hänsyn tagen äfven till variatio- 
nerna. Arternas utbredning är noggrant angifven. Bestämnings- 
tabeller saknas, med enstaka undantag. Till hvarje familj är 

fogad en litteraturöfversikt öfver originalbeskrifningarna af de 
olika formerna. 

Nomenklaturen och släktbegränsningen är i många fall starkt 
afvikande från den hittills åtminstone hos oss och i tyska arbe- 
ten gängse. Följande afvikelser från STAUDINGER-REBEL'sS katalog 
har ref. rörande svenska fjärilar antecknat. 

Rhopalocera: Leucochloé RÖBER (daplidice T..). — Anthocaris 
B. (cardamines 1L.). — Colias croceus Fouscr. (= C. edusa F.). — 
Zizera MOORE (minima FUESSL.). — Erynnis SCHR. (comma 1.). 

Bombyces + Sphingide: Roeselia HB (strigula SCHiFF.). — Ce- 
lama Wer. (confusalis H.-S., centonalis HB., karelica "TNGSTR.). 
Philea Z. (irrorella Cr.). — Orodemnias WALLGR. (guenseli PAYK.). 
— Hyphoraia He. (festiva BKH., alpina QUENS., aulica 1.). — 
Spilarctia BYLR. (lubricipeda 1... — Diaphora StvPeu. (mendica CL.). 
— Fudia Jorp. (pavonia L.). — Herse OKEN (convolvuli 1..). — 
Mimas He. (tilie 1L.). — Amorpha KirBY (populi L.). — He- 
morrhagia GROTE (titvus IL., fuciformis TL.). — Deilephila T.ASP. 
(nerii 1..). — Celerio OKEN (euphorbie L., gali RoTTt., lineata 
livornica ”EspP.). — Pergesa WKRr. (elpenor L., porcellus 1.). — 
Palimpsestis HB. (duplaris L., or E.). — Canephora HB. (unicolor 
HuFN.). — ÅAegeriide (= Sesiide). — Aegeria FE. (apiformis CL., 
melanocephala DALM.). — Paranthrene He. (tabaniformis ROTT-.). 
— Svnanthedon He. (= Sesia-arterna utom den följande). — Dip- 
sosphecia SPUL. (ichneumoniformis F-.). 
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För den mycket afvikande systematiken och nomenklaturen 
i det paläarktiska noktuidbandet skall i en fortsättning af refera- 
ett redogöras. 

Utarbetadt af specialforskare som det Seitz'ska fjärilverket är, 
kommer det för långa tider att vara fjärillitteraturens allra för- 
nämsta och utgöra en bred och fast grund för kommande arbe- 
ten. Priset måste, om man tager i betraktande hvad verket har 
att ge, anses billigt. Naturligtvis kan arbetet i sin helhet icke 
komma att saknas i våra större vetenskapliga bibliotek. 

Einar Wahlgren. 



Smärre meddelanden och notiser. 

Några iakttagelser öfver våra under barken på träd 
lefvande Dromius-arter. — För de flesta coleopterologer torde 
det vara bekant, att de arter af släktet Dromzus BOoN., hvilka 
lefva under trädens bark, med bästa resultat insamlas under vin- 

termånaderna, och då det möjligen kunde i någon mån intressera 
tidskriftens läsare att få kännedom om de rön, jag gjort om 
deras lefnadssätt, har jag ur mina dagböcker sammanfört föl- 
jande iakttagelser. 

Under den varma årstiden anträffas dessa biller endast i 
enstaka exemplar, men under vintermånaderna förekomma de 
talrikt under bark på såväl löf- som barrträd. Efter de första 
frostdagarna på hösten — hvilka nästan i regel infalla på väst- 
kusten i midten af oktober — kan man, sedan blidväder inträdt, 

börja söka dem. 
Den blida och regniga vintern 1912—1913 lämnade mig de 

första individerna 1 slutet af november, de flesta nyligen kläckta, 
ett förhåliande som tydligen pekar på, att deras utveckling för- 
siggår under årets kalla månader. I december—februari upp- 
trädde de i större antal för att längre fram på våren försvinna. 

Dromius agilis EABR. och 4:maculatus- LINNÉ. 

Bland våra inhemska arter äro dessa båda utan jämförelse 
de allmännaste och torde hafva den vidsträcktaste utbredningen. 
Båda förekomma under såväl löfträdens som barrträdens bark, 
och äfven under mossa på löfträdstammar söker man dem sällan 
förgäfves. Mestadels hålla de till långt ned på stammarne när- 
mast marken och rötterna. Af Dromius agilis finner man någon 
gång individer, som hafva en ljus fläck framtill på elytra och en 
svagt antydd fläck vid elytras spets, denna form torde vara var. 
bimaculatus Dej. 

Dronmius fenestratus FABR. 

Denna vackra och lätt igenkännliga art finner man tillsam- 
mans med föregående, men på långt när ej så talrik. Enligt 
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hvad jag trott mig märka, har den på senare år blifvit mer och 
mer sällsynt i Göteborgstrakten, och det ser nästan ut, som om 
den kämpade för sitt bestånd med de ofvannämnda båda arterna 
och så småningom dukade under. 

Dromius marginellus FABR. 

Det var vintern 1885, som jag lyckades upptäcka denna art 
vid Göteborg, och .stor var då min glädje öfver fyndet, då den 
ansågs vara en sällsynthet. "Sedan har den visat sig hafva en 
vidsträckt utbredning i trakten och är funnen i de flesta barr- 
skogsbestånd. Den synes uteslutande tillhöra barrträden, ty det 
är nog en tillfällighet, om den någon gång finnes under löfträ- 
dens bark. Med förkärlek trifves den bland de nedfallna barren 
omkring furu- och granstammar, där man genom sikten kan in- 
fånga den, ofta i stort antal. På ön Särö med sina urgamla 
barrträd har jag på detta sätt kunnat insamla dem i stor mängd. 

Dromius angustus BRULL. 

På Särö med sina egendomliga af västanstormen böjda och 
knotiga uråldriga furor fann jag vintern 1890—1891 denna art 
för första gången. Jag underkastade den ej då någon vidare 
granskning, utan tog den för en ljusare varietet af agslis FAPR. 
och blef först flere år därefter uppmärksamgjord på mitt misstag 
af en; kollega: 1 utlandet... På, senare åren, har jag varje vinten 
funnit den mer eller mindre talrikt utbredd öfver hela ön. Arten 
har som bekant senare äfven anträffats på Gotska Sandön af 
d:r MJÖBERG. 

Dromius quadrinotatus PANz. 

Denna lilla karakteristiska art finnes allmänt i Göteborgs- 
trakten under bark af barrträd vintertid, där den ibland anträffas 

i stora klungor och uppvisar en mängd variationer: individer 
med helt och hållet ljusgrå -elytra utan spår till fläckar, med 
endast två fläckar, med främre hälften af elytra svart eller brun 
och bakre halfvan ljusare m. fl., alla i sällskap med den typiska 
formen. 

Vad varieteterna bland Promzus-arterna angår, har jag märkt 
vissa egendomligheter. Man finner individer, som synas vara 

fullständiga mellanting mellan tvänne väl skilda arter. Så har 
jag funnit dylika mellanting mellan 4-maculatus och maärginellus, 

mellan fenestratus och angustus, mellan fenestratus och agilis 

Oo. S. Vv. Jag framkastade.-.en gång för en framstående tysk cole- 
opterolog en förmodan, att dylika individer möjligen voro bastar- 
der, hvilket ju också vore tänkbart, då flera arter lefva tillsam- 
mans. Han ansåg denna min förmodan hafva mycken sanning 
för sig och skulle finna det obeskrifligt intressant, om en dylik 
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kroasering kunde vetenskapligt bevisas. Att komma till visshet 
häruti är tydligen förknippadt med stora svårigheter. 

GYLLENHAL — som beskrifver Dromius BON. under Lebia 
LATR. — hänför 1 /nsecta Suecica Pars II pag. 185 såväl Dromius 
fenestratus FABR. som marginellus FABR. såsom varieteter under 
Lebia agilis FABR. med tillägg: >»Varietates tantum colore diffe- 
runt», men de hafva sådana distinkta artmärken, att något tvif- 
vel om deras artberättigande ej bör förefinnas; visserligen finnas, 
som ofvan sagdt, egendomliga öfvergångar, men dessa hafva ju 
kunnat uppstå genom en kroasering de skilda arterna emellan, 
ett förhållande, som hittills står outredt. 

Enpul Sandin. 

Odacantha melanura LINNÉ. — Lifligt jag minnes, huru 
ofta jag under min samlaretid tuggat om det meddelande, Thom- 
son har i sitt stora verk öfver Skandinaviens Coleoptera, om denna 
skalbagges förekomst i vårt land: — »funnen i mängd af MEvES 
vintertid i afskurna vasspipor vid Stockholm och på Öland vid 
rodden genom en vassbänk>. | 

Efter denna anvisning rättade vi oss, härvarande entomolo- 
ger, och sökte hvarje vinter vid Göta älf och vassrika sjöar i när- 
heten och klöfvo vasspipor i oändlighet, men alltid utan resultat. 
Så ledsnade vi småningom, och den lilla vackra rörbaggen var 
alltjämt en efterlängtad raritet. 

Sommaren 1907 — närmare bestämdt i början af juni — 
hade jag tillfälle att undersöka Mälarestränderna i Västeråstrak- 
ten, och där fann jag Odacantha. Genom att trampa ned vid 
stranden liggande rörhögar, nödgade man den att krypa upp, 
och den fanns där i tämligen riklig mängd. 

Den 11 juni 1908 tog jag Odacanztha vid Båfven i Skarfnäs- 
viken nära Sparreholm under säregna omständigheter. Ute i 
viken c:a 12 å 15 meter från land flöt en stor vassrugge, och 
då jag gärna önskade veta om den innehöll något djurlif, hva- 
dade jag ut i den grunda viken och trampade ned densamma 
under vattenytan. Där fanns Odacantha i hundratal — tillsam- 
mans med Poederus riparimus —, och båda arterna voro i full 
parning. Djuren hafva en förvillande likhet med hvarandra, när 
de idka kapplöpning på rören, men huruvida Poederus jagar 
Odacantha eller tvärtom, därom lyckades jag ej vinna någon 
kunskap. 

Vintern är således ej för Odacantha- som för våra Dromius- 
arter den årstid, då man skall söka den, utan i början af som- 
maren. Vid Tåkern, Mälaren, Båfven m. fl. vassrika sjöar torde 
den med säkerhet förekomma och har antagligen en ganska 
vidsträckt utbredning i vårt land. MeEves vinterfynd i vass- 
piporna bestod tydligen af öfvervintrande individer, kläckta 
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föregående höst i mängd, på grund af gynnsamma väderleksför- 
hållanden. Emil Sandin. 

Är Cerambyx cerdo LInsÉ dömd att försvinna ur 

Sveriges fauna? — Denna tanke föll mig in, då jag en strå- 
lande juli-dag 1910 för första gången besökte den minnesvärda 
skogen vid Halltorp på Öland, dit så länge min åtrå stått, men 
som först då blef en verklighet. Ehuru föga hopp fanns att vid 
den tiden på sommaren erhålla någon Cerambyx, erfor jag, redan 
innan jag uppnått skogen, en särskild njutning att med egna 
ögon få se dessa uråldriga ekar, i hvilka den ståtliga longicor- 
nen dväljes och som, så vidt är kändt, den enda fristad, han 
ännu har kvar inom vårt faunistiska område. Men vid fram- 
komsten till skogen fann jag tyvärr, att om ej hjälp mellankom- 
mer, är denna präktiga representant för vår skalbaggfauna inom 
kort där försvunnen. Halltorpskogens nuvarande ägare fäller 
nämligen hvarje vinter ett stort antal af dessa gamla ekar, som 
upphuggas till ved, och med ekarnes försvinnande är Cerambyx 
cerdo saga all. Jag har därför velat offentliggöra detta hufvud- 
sakligen för att idén att rädda några af dessa ekar, af hvilka, 

efter hvad jag förmodar, ett trettiotal eller så ännu finnas kvar, 
möjligen må bringas fram till diskussion 1 Sveriges naturskydds- 
förening. Jag är förvissad om, att ägaren, som förefaller att 
vara en vaken och intelligent jordbrukare, skulle i så fall visa 
tillmötesgående och det vara lätt att med honom öfverenskomma 
att för skäligt pris få en del av de ekar, 1 hvilka Cerambyx 
förekommer, skonade och bevarade åt naturvännerna. Ihåliga 
och genomborrade af larfver af Anobier, longicorner m. fl. ha de 
ej något nämnvärdt värde som virke, och det är med en viss 
grämelse entomologen ser, att de för blotta vedvärdet skola ned- 
huggas. Likaväl som man vill bevara vissa af våra växter, dägg- 
djur och fåglar, hvilka äro inskränkta till ett litet område, från 
förgängelsen, skulle det ju vara lämpligt att äfven någon gång 
utsträcka skyddet till sådana representanter af insektvärlden, 
hvilka genom storlek, skönhet elier annat kunna vara värda 
skydd. Äfven en annan sällsynt skalbagge, Teredus cylindricus 
OLiv., hvilken lefver i gångarne hos Xestobium rufovillosum DE G., 
komme med Halltorpsekarnes försvinnande att göra Cerambyx 
sällskap, alldenstund skogen vid Halltorp äfven för den är den 
enda kända lokal i. vårt land. 

Nog af, kunde ett tjugotal af dessa ekar ställas under natur- 
skydd, skulle det säkert blifva till stor glädje för vårt lands en- 
tomologer, emedan ej blott de nu nämnda skalbaggarne blefve 
räddade, utan äfven en hel del andra sällsynta arter, som i dem 
hafva sin hemvist och i hvilkas stammar och grenar deras ut- 
veckling försiggår, finge fortfarande där hafva en fristad. Äfven 
ekarne — dessa väldiga jätteträd —, som säkert hafva en ålder 
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af flera sekler, vore ju i och för sig värda att bevaras som ståt- 

liga minnesmärken. Man genomtränges af vördnad, när man 
nalkas en sådan jätteek, hvars grenar äro tjocka som större träd, 
och man kan ej undgå att blicka med vemod på dessa stubbar 
öfverallt i skogen, hvilka mäla om hvar skogens jättar stått och 
rest sina kronor mot skyn, och hvilka kolossala dimensioner de 

innehaft. 
Skulle denna min uppsats i någon mån leda till, att Natur- 

skyddsföreningen tager saken om hand eller träder räddande 
emellan i och för bevarandet af en del af dessa ståtliga min- 
nesmärken med dess säregna insektfauna, då skulle jag anse mig 
hafva nedskrifvit den i en lycklig stund. 

Emil Sandin. 

Från exkursioner i Helsingborgs- och Engelholms- 

trakten i juli månad innevarande år medförde undertecknad 
några arter coleoptera, om hvilkas förekomst inom Sverige intet 
mig veterligt publicerats, ehuru arterna af herr B. VARENIUS i 
Helsingborg förut i Skåne anträffats. 

Vid hamnen i sistnämnda stad undersöktes den rika siliquos- 
vegetationen, bestående särskildt af Lepidium ruderale, Sisymbrium 
sophia och S. altissimum. På dessa växter träffades rätt talrikt 
den lilla Phyllotreta obscurella Ii. 

Vid Engelholm gjordes en utflykt till den i entomologiskt 
hänseende rika och intressanta kronoskogen samt flygsandsom- 
rådet vid Skelderviken därutanför. I sanden bland de täta 
Elymus-ruggarna anträffades Dromius longiceps DEJ. Den höll 
till invid rötterna af £lymaus, och genom att skaka dessa fram- 
skrämdes ett och annat individ, som med lifliga rörelser sökte 
undkomma. Ofta var den i sällskap med Promius sigma ROSSI, 
som här var mycket allmän. Som bekant hör en tredje Dromius- 
art, Dromius linearis OL., vid hafskusten hemma i FZlymus-forma- 

tionen, där jag ofta, t. ex. vid Raus utanför Helsingborg, funnit 
den uppkrupen på strandrågstråna. Denna vana synes Dromius 
longiceps, som enligt Semmritz i Fauna baltica (Editio 2) lefver 
>unter Pappelrinde>, ej hafva. 

På samma lokal vid Skelderviken gjordes också fyndet af ett 
exemplar af Cassida oblonga ILL., uppkrupet på £lymaus-stråna. Här 
lefde för öfrigt de typiska flygsandsdjuren” Åegialia arenaria FABR., 
Eonius bimaculatus Iur. samt ÖOtiorrhynchus atroapterus DE GEER. 

Örebro i oktober. 
Anton Fansson. 

Atomaria! fimetarii HERBST. — Denna vackra och för sitt 
släkte ovanligt stora art fann undertecknad i September månad 
T911 rätt talrikt under omständigheter, som torde förtjäna an- 

1 Bör heta Grobbenia enligt KUHNT. Red. 

Entomol. Tidskr. Ärg. 34. H. 2—4 (1913). 25 
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tecknas. Den anträffades nämligen på den på fet trädgårdsjord 
växande bläcksvampen (Coprinus comatus BOTT.), en bland de få 

ätbara svamparter, som bruka vara alldeles förskonade från an- 
grepp från insekters sida; åtminstone har undertecknad, som är 
lika ifrig svampplockare som coleopterolog, aldrig sett något 
exemplar af bläcksvampen, som hyst larver eller imagines af 
någon svampätande insekt. Bläcksvampen är ju också ganska 
kortlifvad, 1 det hela svampen inom kort upplöses i en svart- 
aktig, bläckliknande vätska, och saknar måhända därför de för 
insekterna lockande egenskaperna. 

Ifrågavarande höst befanns emellertid så godt som hvarje 
exemplar af bläcksvampar — och de bruka kunna räknas i 
hundratal — i den trädgård i Örebro, som jag årligen skattar 
på svamp, hysa individ af ÅAtomaria fimetarii, så godt som undan- 
tagslöst två i hvarje svamp. Skalbaggarna höllo först till strax 
ofvan jordytan på den förtjockade nedre delen af svampfoten, 
där fruktknoppen växt ut från myceliet. Härifrån gräfde de sig 
gångar uppåt genom foten och anträffades slutligen rätt långt uppe 
i den samma. Sedermera befanns den knöliga delen af foten 
hysa larver och puppor, påtagligen af ÅAtomaria fimetarii. Året 
därpå kom svampen i augusti månad som vanligt upp i mängd, 
men ej ett enda exemplar af atomarian kunde nu upptäckas lika 
litet som under de mer än ett ro-tal år förut, som jag plägat 
hålla efter bläcksvampen 1 trädgården. 

De öfriga ÅAtomaria- och Avnchicera-arter, som jag funnit — 
bland dem AÅzunchicera nigripennis PAYK. 1 Nerike — ha ertappats 
under omständigheter, hvilka tydde på, att de lifnära sig af mö- 
gelsvampar. 

Örebro i augusti 1913. Anton Fansson. 

Brephos nothum (HöBN.). — De sista dagarna af mars 
d. å. såg jag i närheten af Linköping en fjäril af mera ovanligt 
utseende, som jag antog möjligen kunna vara en Brephos; den 1 
april märktes den åter fladdra öfver landsvägen (i närheten af 
några aspar), där den emellanåt slog sig ned och där det slutli- 
gen lyckades att infångade den. Den befanns vara Brephos nothum 
(HÖBN.) J; de tydligt kamtandade antennerna, sidoklaffarnes och 
ryggtaggens form lämna intet tvifvel angående arten. — Den 
uppgifves vara sällsynt. I Ent. Tidskr. 1896 meddelar dock TJ. 
PEYRON, att den under några år förekommit ymnigt på ett be- 
gränsadt område af Lidingön. — Under våren 1912, men då 
senare (20 april), såg jag antagligen samma fjäril på en annan 
lokal nära Linköping — ett skogsbryn med salixbuskar —, men 
då det ej lyckades fånga den mycket skygga fjärilen, måste det 
lämnas oafgjordt, om det var denna art. 

H. Nordenström. 
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Bidrag till Sveriges och Norges entomogeografi. — 

I följande förteckning äro upptagna fyndorter för insekter ej an- 
gifna i AURIVILLIUS, Nordens fjärilar, GRILL, Catalogus samt Svensk 
insektfauna. Besiämningen af de flesta staphylinerna är god- 
hetsfullt gjord af d:r L. HAGLUND, hvarjämte granskning i ett par 
andra fall företagits af herrar E. SANDIN, J. B. ERICSSON och 

d:r A. ROMAN. 

Orthoptera. 

Forficula minor 1. — Uppsala, i trädgårdar. 

Coleoptera. 

Nebria brevicollis EABR.:. — Gbg, Vg. 
» Gyllenhalii ScH. — Vg.: Hjo. 

Cymindis angularis GYLL. — Gbg. 
Lebia cyanocephala L. — Uppsala. 
Dromius marginellus FABR. — Vg.: Borås; Uppl.: Uppsala. 

» IV-notatus' PANz. — Vg.::; Borås. 
> IV-maculatus 1. — Gtl.: Roma. 

Bembidium gilvipes STURM. — Uppsala. 
Amara familiaris DUFT. — Vrml.: Persberg. 

HA convexior STEPH. — Hl.: Falkenberg. 
Broscus cephalotes L. — Vrml.: Mangskog. 
Haliplus apicalis TAMms. — Boh.: Orust. 
Dytiscus latisstmus LT. — Vrml.: Karlskoga. 
Cymatopterus dolabratus PAyk. — Norge: Finse i Hardanger, 

R3OOKNIR OF. 
Rantus melanopterus ZETT. — Vrml.: Karlskoga. 
Laccobius alutaceus THms. — HL: Falkenberg. 

> nigriceps "THMS. — Uppl.: Uppsala och Hederviken. 
Helophorus egqualis "TAMms. — Boh.: Orust. 
Cercyon guisgquilus LTL. — Uppsala. 
Trichoderma pubescens DE G. — Gbg; Vg.: Borås; Vrml.: 

Sunne. 
Ocypus brunnipes FABR. — Boh.: Orust. 

FEN 0 EE HASRDET Gia Gbg 
Plhuilonthus carbonarius GYLL. — Uppsala. 

> ventralis GRAv. — Uppsala. 
» fumarius GRAV. — Uppsala. 
> norita GRAV. — Uppsala. 
> virgo GRAV. — Vg.: Borås; Uppl.: Uppsala. 

Remus cinerascens Grav. — Uppsala. 
Quedius cinctus PAYK. — Uppsala. 

» obliteratus ER. — Uppsala. 
Othius fulvipennis ER. — Uppsala. 
Baptolinus affinis PAK. — Sthlm: Lidingön. 
Xantholinus linearis OLiw. — Uppsala. 
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Stenus bipunctatus ER. — Uppsala, vid tegelbruket. 
>  öimpressus GERM. — Gbg; Uppsala. 

Poederus riparius L. — Uppl.: Hjälstaviken, på vass. 
Lathrobium geminum KRAATZ. — Uppsala. 

» longulum Grav. — Gbg; Uppsala. 
SLUECUSK STUTUZSMIRENE AGDE: 
Hygronoma dimidiata GRAv. — Uppsala, allmän i smältvat- 

ten på åkrar om våren. 
ÅAutalia puncticollis SCHARP. — Boh.: Orust. 
Myrmedonia limbata PAYKk. — Gbg; Vrml.: Persberg. 
Aleochara fuscipes FABR. — Vrml.: Karlskoga. 
Baryodma merens GYLL. — Boh.: Orust; Uppl.: Uppsala. 
Pachygluta ruficollis ER. — Vg.: Borås. 
Falagria obscura Grav. — Gbg. 
Aloconota gregaria ER. — Boh.: Orust; Uppl.: Uppsala. 
Bessopora soror "TaMms. — Uppsala. 

> annularis MANNH. — Gbg. 
> amena FARM. — Uppsala. 

Mvycetodrepa alternans GRaAv. — Uppsala. 
Disochara longiuscula ER. — Uppsala. 
Åcrotona pygmea Grav. — Uppsala. 

» garva SAHLB. — Uppsala. 
Dinarea angustula GYLL. — Gbg. 
ÅAnotylus tetracarinatus BLocK. — Gbg; Boh.: Orust. 
Tachyporus hypnorum FABR. —— Uppsala. 

» nitidulus FABR. — Uppsala. 
Tachinus laticollis GRAv. — Uppsala. 
Lordithon trinotatus ER. — Uppsala. 
Olophrum piceum GYLL. — Gbg; Uppl.: Uppsala. 

> assimile PAYK. — Vg.: Borås. 
Pycnoglypta lurida GYLL. — Uppsala. 
Phleostiba planum PAYK. — Vg.: Borås. 
Omalium riparium "”TaMms. — Boh.: Orust; Uppl.: Uppsala. 
Proteinus brachypterus FABR. — Uppsala. 
Necrophorus humator FABR. — Vg.: Agnesberg. 

Thanathoprilus dispar HErRBST. — Vrml.: Munkfors. 
Cholerus rufus MöLL. — Uppsala. 
Trichopteryx. fascicularis HerBsT. — Vg.: Borås; Uppl: 

Uppsala. 
Trichopteryx sericans HEER. — Boh.: Orust; Uppl.: Uppsala. 

» brevis Boh.: Orust. 
Smicrus filicornis FARM. — Uppsala, allmän i drifbänkar i 

Botaniska trädgården. 
Pitenidium Brissouti MATTH. — Uppsala. 
Carpophilus hemipterus L. — HN: Falkenberg, vid hamnen. 
Cercus bipustulatns PAYK. — Gbg: Brännö; Boh.: Kristineberg. 
Omosita discoidea FABR. — Vg.: Lerum. 
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MNitidula carnaria SCHALL. — Vg.: Lerum. 
Rhizotrogus ochraceus KNocH. — HL: Falkenberg. 
Geotrupes spiniger MARSH. — Boh. 
Aphodius hemorrhoidalis LL. — Vrim.: Persberg. 

» sordidus FABR. — Uppl.: Hjälsta. 
» 22ger PANZ. — Gbg. 
» FRASTESH BANZE EE GDg. 
> contaminatus HERBST. — Boh.: Öckerö. 
» ingquinatus FABR. — Vrml.: Karlskoga. 
» Zessulatus PAYK. — Hl: Falkenberg. 
» Zrisies. PANZ. — Gbg: 

Monotoma longicollis GYLL. — Uppsala. 
Lathridius Bergrothi RETT. — Gbg. 

» nodifer WESTW. — Gbg. 
Corticaria nigripennis PAK. — Gbg. 
Rhagonycha elongata TanL. — HI: Köinge; Boh.: Orust; 

Uppl.: Uppsala. 
Malthodes pellucidus Kiesw. — Boh.: Orust; Vg. 
Hypebeus flavipes FABR. — Gbg: Brännö. 
Corynetes ceruleus DE G. — Vg.: Hjo; Sdml.: Strängnäs. 
Microzoum tibiale FABR. — Gbg: Hofvås; Vg.: Borås. 
ÅAnaspis frontalis L. — Uppsala. 
Xylita levigata HELLEN. — Uppsala. 
Chrysanthia viridissima L. — Uppl.: Skokloster. 
Oedemera lurida MarsH. — Vrml.: Karlskoga. 
Sitones Mispidulus FABR. — Gbg; Boh.: Orust. 
Phyllobius pyri L. — Uppsala. 
Otiorrhynchus ligneus Ouiv. — Gbg. 

Sr Sulcdus FARR. cr Sdm: Strängnäs. 
Peritelus hirticornis HERBST. — Gbg. 
Barynotus Schönherri ZETT. — Gbg. 
Cneorrhinus pilagiatus SCHALL. — Vg.: Borås. 
Hypera murina FABR. — Gbg. 
Erirrhinus bimaculatus FABR. — Gbg. . 

Ceutorrhynchus erysimi FABR. — Uppsala. 
Cionus hortulanus FOoucR. — Vrml.: Persberg. 
Gymnetron noctis HERBST. — Vrml.: Persberg. 

» pascuorum GYLL. — Hl: Falkenberg; Gbg: Brännö; 
Uppl.: Uppsala. 

Miarus graminis GYLL. — Uppl.: Sigtuna. 
Anthonomus varians PaAYKk. — Vg.: Borås; Uppl.: Uppsala. 
Cossonus chloropus L. — Torne Ipm. 
Pogonocherus ovatus GoetzE. — Uppsala. 
Syneta betule FABR. — Vg.: Borås. 
Longitarsus succineus FouUDR. — Boh.: Orust. 

> luridus GYLL. — Uppsala. 
Phyllotreta undulata Kursk. — Uppsala. 
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Chrysomela haemoptera TL. — Gbg: Askim. 
» sanguinolenta LL. — Hl: Falkenberg. 

Cryptocephalus IV-pustulatus GYLL. — Boh.: Orust. 
» exoletus DE G. — Boh.: Orust. 

Coccidula rufa HEREST. -— Uppsala. 
» scutellatfa HERBST. — Sdml.: Strängnäs. 

Micraspis XII-punctata L. — Gbgs skärgård. 
Cynegetis impunctara LT. — Gbgs skärgård. 
Scymnus suturalis "THUNB. — Uppsala. 

Lepidoptera. 

Mamestra dentina var. Latenai PIERR. — Vg.: Hindås. 
Dianthecia proximna HÖBN. — Boh.: Orust. 

Himera pennaria L. — Uppsala, allmänt flygande kring 
lyktorna t. ex. i Engelska parken 1900— 1910. 

Phigalia pedaria FABR. — Uppsala, ”/5s 1909 ett ex. 

Diptera. 

Eristalis pertinax ScorP. — Sthlm: Bergianska tr.; Uppl: 
Linnés Hammarby, Uppsala. 

Hymenoptera. 

Bombus derhamellus KiRrB. — Boh.: Orust; Stockholm. 
Ammophula affinis Kira. — Gtl.: Ljugarn. 

Einar Klefbeck. 

Tre sällsynta fjärilar från Jämtland. — Under min 

vistelse i Sunne socken i Jämtland sommaren 1911 påträffade 
jag följande tre, för nämnda landskap sällsynta fjärilar: Hepialus 
humuli, Agrotis cuprea och Plusia macrogamma, hvilka fynd äro 
värda att antecknas. Den sistnämnda fjärilen är ju för öfrigt 
endast funnen å få ställen i Skandinavien. 

Anådor Lundström. 

Sorgmantelns, vinbärsfuksens och amiralens förekomst 

i Hernösandstrakten 1912. — Som bekant uppträda de flesta 
arter af Vanessa-släktet i olika talrikhet under olika år. Så har 
V. antiopa i år förekommit allmänt 1 aug. och sept., hvaremot 
den föregående sommar ej alls var synlig; äfvenså flera somrar 
förut. (Den 13 juni påträffades tvenne exemplar i Viksjö socken.) 
V. calbum har äfven förekommit 1 ovanlig talrikhet, och den I 
sept. infångades en V. atalanta, hvilken art ej förut är känd från 
Ångermanland.! 

Löfudden, Hernösand d. 20 dec.. 1912. 
Andor Lundström. 

tjfrisidik22 dad Red: 
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Dödsfall. Den kände hemipterologen, Entomologiska För- 
eningens hedersledamot, Professor O. M. REUTER 1 Helsingfors 
har aflidit. En nekrolog torde komma att inflyta i nästa årgång 
af tidskriften. 

Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Sammankomsten den 27 september 1913. 

Vid sammankomsten meddelades att Kgl. Maj:t beviljat ett 
anslag å 1,000 kr. för fortsatt utgifvande af »Uppsatser i prak- 
tisk entomologi>. 

Genom döden har föreningen förlorat sin hedersledamot 
Prof. O. M. REUTER i Helsingfors och sin arbetande ledamot 
Apotekaren E. REUTERSKIÖLD i Stockholm. 

Till ledamöter i föreningen invaldes Amanuensen E. LUND- 
STRÖM, Bergielund, Ingeniör E. PETTERSSON-BERGER, Saltsjöbaden, 

Löjtnanten, Friherre H. G. R. VON ESSEN, Ystad, samt Fru ELIn 
LAMM i Stockholm. 

Vid sammankomsten höll föreståndaren för Centralanstaltens 
entomologiska afdelning ALB. TULLGREN föredrag om »Flugor, 
som förekomma endoparasitiskt hos människan och husdjuren». 

Prof. CHR. AURIVILLIUS redogjorde för nya fynd af bin i 
Sverige, D:r I. TRÄGÅRDH föredrog om »Pädogenes och polyem- 
bryoni> samt Artisten D. LJUNGDAHL förevisade en del intres- 
santare fjärilfynd, som af honom gjorts under sommarens lopp. 
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Lepidopterologiska anteckningar. 

Av 

J. Mewves. 

Sedan jag numera efter avskedstagande från statstjänsten 

fått tillfälle att såsom amatör mera än förr ägna tid och kraf- 

ter åt entomologien, har jag tagit mig för att kritiskt genom- 

gå min samling av skandinaviska macrolepidoptera och där- 

vid uppteckna dels sådana fyndorter, som möjligen kunna 
vara nya och därför av intresse för kännedomen om arternas 

geografiska utbredning inom vårt land, dels ock vissa avvikelser 

från normala former, därvid jag, i den mån dessa äro mera 
avsevärda, men icke finnas beskrivna i den för mig tillgang- 
liga litteraturen, vågat att förslagsvis giva dem namn, även 

med fara för att en del av vad som antecknats såsom nytt 

i verkligheten är känt och namngivet förut, mig ovetande, 

men i sistnämnda fall är ju ingen stor skada skedd; mina 

namn förfalla då helt enkelt. 
Där jag funnit exemplar, vilkas flygtid eller avstånd mel- 

lan vingspetsarna ej fullt överensstamma med uppgifterna 

härom i AURIVILLII »Nordens fjärilar», har även sådant an- 

tecknats. 

Redan förr har jag emellanåt fått i denna tidskrift in- 
förda smärre meddelanden om fynd, som kunde hava intresse 

i fråga om fjärilars geografiska utbredning m. m.; där sådant 
här återupprepats för sammanhangets skull, har hänvisats 

till motsvarande meddelanden. 

Till ledning har jag bland andra arbeten haft mycken 
nytta även av engelska entomologen TUTTS utförliga bear- 
betning av Sphinges, Bombyces och Noctuace. 

Entomol, Tidskr. Ärg. 35 CH FT (194). I 
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Den här nedan använda ordningsföljden mellan släkten 

och arter torde nog ej i allo gillas av nutida entomologer, 

men då jag ordnat min samling redan på 1880-talet efter 
LAMPAS »Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Ma- 

crolepidoptera», har jag bibehållit det där följda systemet, 

vilket väl ej torde vålla någon olägenhet av betydelse. 
Bland här nedan upptagna fyndorter förekomma ofta 

namnen Väddö, Rådmansö, Vaxholm, Värmdö, Spånga, Ro- 

sersberg och Svartsjö, på vilka ställen jag tillbringat som- 
marmaånader. Såsom bekant tillhöra alla dessa ställen Uppland, 

varför landskapets namn ej varje gång särskilt upprepas. De 
fyra förstnämnda orterna ligga i skärgården, den nordligaste, 

Väddö, vid 60-de breddgraden; med Rådmansö avses för- 

nämligast den lilla ön Gräddö-Asken vid inloppet till Norr- 

täljeviken och med Vaxholm den lilla Skarpön. På Värmdön 
äro de flesta fynden gjorda vid öns nordliga del omkring 

Velamsund. De för Spånga antecknade äro huvudsakligen 
tagna i trakten av Råsundasjön. Rosersberg och Svartsjö 

ligga båda inom Mälarens område, det förra nordväst och 

det senare väster om Stockholm. 

R hopalocera. 

FA HaSsSsusaapollosE EKEN s och en L från Värmdön 

äro prydda med röd kärna i den svarta fläcken i fältet 2 å 

bakvingarnas översida. Två honor från samma trakt hava 
dylik kärna ovan å bakvingarnes fält I b. — En den 28 juli 

1891 på Värmdön infångad, i övrigt fullt normal 2 höll en- 
dast 62 mm. mellan vingspetsarna och liknar således den 

tyska formen. | 

P. mnemosyne, L. Ej sällsynt funnen åren 1884 och 

1885 vid Rådmansö. 

Colias palaeno, L. Såsom kompletterande bidrag till G. 

TURESSONS meddelande i »Entomol. tidskrift» årg. 33 sid. 

257 må anföras, att denna art tagits vid Stehag i Skåne. 

C. palaeno, L. ab. 2 werdandi, H. S.; en hona från Häl- 
singland, med svavelgul grundfärg liksom hannarne, men med 

de svarta teckningarna lika honans, har jag fått genom herr 
RUDOLPHI. 
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C. hAyale, L. har jag från Öland, vilket bekräftar E. 
WAHLGRENS uppgift i »Ent. tidskr.» 20837 

Polyommatus virgauree, L. En hona från Hälsingland 
har ovan, innanför bakvingens svarta utkant, en tvärrad röd- 
gula, av svart omgivna ovala fläckar och därinnanför i fälten 
2—6 en rad små, men mycket tydliga, ljusblåa, rundade 

fläckar; undersidans däremot svarande vita fläckar äro jäm- 
förelsevis matta. För denna vackra aberration tillåter jag 
mig föreslå namnet ab. caeruleocincta. — En annan Y från 
Södertälje har ovan å bakvingarna tjocka svarta tvärstreck i 
stället för punktraderna. — En 3 utan lokaluppgift håller 
endast 23 mm. mellan vingspetsarna; den har på bakvingens 
undersida blott två vita fläckar. Är möjligen wv. oranula, 
FRR., enligt Wallengrens beskrivning. 

P. luippothoeé, L. En 3 från Kloster (Skåne?) har ving- 
arnas undersida likformigt gulbrun med de vanliga svarta 
vitkantade fläckarna; det rödgula bandet på bakvingarna 
saknas ovan och nedan med undantag av en liten fläck vid 
analhörnet på undersidan. — Fjärilns flygtid synes börja re- 
dan i mitten av juni. 

P. lippohoe, v. eurybia, O. En 9 tog jag den 18 juli 
1888 i Spånga. 

P. läppothoé, v. stieberi, GERH. lyckades jag den 4 juli 
1886 i ett honexemplar fånga så sydligt som vid Stockholm. 
Som den mäter 31 mm. mellan vingspetsarna kan den möj- 
ligen (?) hänföras till v. candens H. S. 

P. phlaeas, L. v. americanus, D'URB. Fyra exemplar 
togos i Kall, Jämtland, i augusti 1892. 

P. amphidamas, ESP., ab. obscura, LPA. En J och en 
? tagna av RUDOLPHI i Hälsingland. (Se »Ent. tidskr.» 
9: 48.) 

Lycaena astrarche, BERGSTR. En Stan Rosersberg 
(Uppl.) saknar den vita kilformiga fläcken i fälten 3—4 på 
bakvingarnas undersida och har där i stället fullt ubildade 
oceller. 

Lycaena icarus, ROTT. En S från Svartsjö har fram- 
vingens undersida prydd med ett långsgående, bågformigt, 
Höockt svart streck i fält I b. Skulle kunna benämnas ab. 
Mgro-arcuata. 
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L. icarus, Vv. coerulea, "SCHILDE. En <  togujasmmn 
Stockholm d. 5 juli 1886. Varieteten torde ej förut vara an- 
tecknad såsom svensk. 

L. amanda, SCHN. Flygtiden börjar åtminstone i Upp- 
land redan i senare hälften av juni. 

L. donzelii, BOISD. Sex exemplar har jag fått från Häl- 
singland. 

L. argiolus, L. En 2 från Värmdön har på undersidan 
fläcken i fälten 6 av bakvingarnas inre fläckrad belägen nå- 

got utanför fläcken i fältet 7. 

L. semiargus, ROTT. Flygtiden är i Uppland juni— juli. 

Vanessa c-album, L. En SJ, som jag tog vid Södertälje 
den 29 augusti 1912, är på framvingarnas övre sida prydd 

med vitgula kantiga fläckar, nämligen i fältet I b dels — 

den ljusaste och största — i fältets mitt, dels ock nära ut- 
kanten, samt en i fältet 2 nära utkanten. Föreslås att kallas 

ab. gilvomacula. 

V. urticae, L. En SJS, fångad vid Stockholm, håller en- 

dast 37 mm. inberäknat uddarna i fält 5. Flera honor hålla 

efter samma måttagning 48—52 mm. 

V. urticae,v. nubilata, RAYN. Denna övergångsform före- 

kommer ganska allmänt i såväl Jämtland som Uppland. (Jämf. 
E. WAHLGRENS uppsatser i »Ent. tidskr.> 33: 77 och 34: 22.) 

V. urticae, v. polaris, STDGR. En typisk £ av denna 
nordiska form togs vid Stockholm 1895; dess s. k. skugga 
är i det närmaste lika mörk som vingarnas normala svarta 

fläckar. 

VV. 20, O., ab. 2tocdes, OC FIvå honor, tagnaruiSpansa 

(Uppl.) 1889, mätte mellan vingspetsarna blott 46 mm., mellan 
uddarna 50 mm. 

Melitaea cinxia, L. En 2 från Värmdön saknar den 

rödgula fläcken i innersta hörnet av fält 2 på bakvingarnas 

undersida, varigenom de vitgula rot- och mittbanden här sam- 

manflyta. 
M. athalia, ROTT. v. parthenie, BORKH. 2 honor har jag 

från Hälsingland. — En hona från Väddö, Uppl., som jag 
tog den 26 juli 1890, är större än de lappländska, nämligen 

36 mm. mellan vingspetsarna, ävensom ovan betydligt ljusare, 

men bakvingarnas undersida stämmer med v. parthenie, så- 
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dan den beskrives och avbildas i AURIVILLII »Nordens fjä- 

rilar> ävensom beskrives av E. WAHLGREN i »Entom. 

ficlskr.. 33: 77. 

M. athalia v. parthenoides, KEFERST. En hona av denna 

lappländska varietet tog jag den 26 juli 1890 på Väddö 

(Uppl.). 
Argynnis aphirape, HB. v. ossianus, HERBST. Ö exem- 

plar, tre av vartdera könet, från Östergötland. De äro nå- 

got större än mina exemplar från Hälsingland och Lappland. 
I »Ent. tidskr.> $: 24 omnämnes den såsom funnen på Ingar- 

ön (Sdml.), av E. HOLMGREN. — Av denna form, som ju i 

allmänhet varierar högst betydligt, torde nu få anföras två 

exemplar med mera i ögonenfallande avvikelser. De äro från 

Hälsingland. Det ena, en S, är ovan helt och hållet så mörk- 

pudrat, att de rödgula teckningarna försvunnit så när som på 

svaga antydningar därav dels i framvingarnas mittfält, dels 

såsom ringar omkring de runda svarta fläckarna utanför alla 

vingarnas mitt, dels såsom punkter innanför utkanten; under- 

sidan är normal. Den är till utseendet så avvikande, att den 

nog förtjänar särskild benämning, ab. fusca. — Det andra 

exemplarets framvingar äro ovan starkt mörkpudrade utmed 

framkanten intill den brutna tvärraden av svarta fläckar, och de 

eljest runda svarta fläckarna nära utkanten bilda genom sam- 

manflytning med de trekantiga fläckarnas inre spetsar tjocka 

långsgående streck i fälten I b—6. Sådan sammanflytning 
framträder även på bakvingarna, dock endast genom fina 

linjer. Framvingarnas undersida är brunsvart på den del, 

som motsvarar Ööversidans mörkpudring. 

Å. aphirape ab. rudolphu, ab. basalis, ab. discalis, ab. 

limbalis, ab. cultrimacula, ab. decorosa, ab. inops och ab. se- 

lenoides, mihi, äro närmare Beskrivna och avbildade i min 

uppsats i »Ent. tidskr.> 75: 179—189. 

Å. selene, SCHIFF. En vid Stockholm tagen & har stora 

vitgula, starkt framträdande fläckar på framvingarnas ovan- 

Sida, därav två i fält I b och en i fält 2. Denna form skulle 

kunna benämnas ab. lucimacula. — En $J från Stockholm 

håller endast 29 mm. mellan vingspetsarna, en 3 från Hälsing- 

land 30 mm. — Två honor, den ena från Värmdön, den andra 

från Hälsingland, hava de eljest gulröda utkantsfläckarna gula. 
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Å. selene ab. thalia, HB. Av denna vackra aberration lycka- 

des jag taga en SJ vid Stockholm och en 2 på Väddö (Uppl.). 
Å. selene ab. marphisa, HBST., är tagen vid Stockholm, en 3. 

Å. euphrosyne, L. En g$ från Södertälje har ovan på 
framvingarna ett tjockt långsgående svart band, fyllande fält 

I b från bakre diskribban halvvägs till utkanten genom sam- 

mansmältning av två normala svarta fläckar. 
Å. euphrosyne v. fingal, HERBST. Å en d från Hälsing- 

land saknas på bakvingarnas undersida rotfältets rödgula 

fläckar, och silverfläcken i fält I c är långt utdragen. — En 
annan gJ från samma trakt saknar alldeles de rödgula kant- 

fläckarna på framvingarnas ovansida, utom i vingspetsen. — 

En 2£, denna från Jämtland, har alla vingar ovan starkt 

svartpudrade; de rödgula kantfläckarna äro visserligen an- 

tydda, men kantfälten i övrigt äro mörkbruna nästan ända 

intill de svarta runda fläckarna utanför vingens mitt. — I övrigt 
må, med anslutning till T. LAGERBERGS uppsats i »Ent. tidskr» 
32:18, anföras, att exemplar från Jämtland, som finnas i min ägo, 

tillhöra såväl huvudformen euphrosyne som v. fingal, att ett 

exemplar från Qvickjock (Lappl.) visar huvudformen, och att 

övergångsformer ej äro sällsynta. En J$ från Södertälje står 

t. ex. fingal ganska nära. 
ÅA. pales, SCHIFF. v. arsilache, ESP. En 9 från Åre 

(Jämtl.) är ovan ovanligt mörk, med mycket stora svarta 

fläckar; de rödbruna teckningarna äro mörkpudrade med 

svagt violett skimmer. Den är likväl betydligt ljusare än 

ab. inducta, SANDB., sådan denna beskrives i »Ent. tidskr.» 

4: 129. Den håller emellertid 33 mm. mellan vingspetsarna. 

J och Q från Kall i Jämtl. hava de svarta teckningarna i 

framvingens mitt förenade till ett brett tvärband; endast 

bakom diskfältet små röda fläckar. 
Å. frigga, THNBG. En £L från Hälsingland har grund- 

färgen ovan sotbrun. 

Å. frigga, ab. ahti, SAHLB. En £ från Enafors (Jämtl.) 

har inre hälften av bakvingarnas undersida vitgul, utom i 

fälten Ta och bv (Ent trdskr ist os) ” 

A. thore, HB. (ab. borealis, STDGR.). En 2 från Are 
(Jämtl.) har ovan ovanligt stora svarta fläckar; den liknar 

troligen den på Alperna förekommande formen. 
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A. ino, ROTT. En & från Hälsingland har ovansidan 

mörkpudrad; på bakvingarnas undersida är det mörkpudrade 

tvärbandet markerat svartbrunt. — I motsats härtill är en 

3 från Värmdön ovan ovanligt blek i grundfärgen med jäm- 

förelsevis små svarta teckningar. 

Å. aglaja, L. v. aemilia, ACERBI. En 2 från Jämtland. 
G. ADLERZ omnämner denna varietet vara funnen 1876 i 

Östergötland (»Ent. tidskr. 7: 200). Mitt exemplar torde dock 

ovan ej vara fullt så mörkt som hans, att döma efter hans 

beskrivning; möjligen endast en övergång. 

Erebia ligea, L. v. adyte, HB. En J av denna nordiska 

form tog jag i Rosersberg den 19 juli 1887. 

E. embla, THNB., är ganska föränderlig i fråga om ögon- 

fläckarna.på framvingarnas ovansida,såsom deras antal, med eller 

utan vita punkter, m. m. Hos en SI från Mattmar (Jämtl.) 
saknas fläckarna alldeles i fälten I b—3. 

E. disa, THNB. Å en 3 från Karesuando (Lappl.) äro 
ögonfläckarna på framvingarnas ovansida endast antydda. 

Oeneis jutta, HB. En J och en 2? från Jämtland hava 
ovan 3 ögonfläckar på framvingarna, men ingen dylik på 

bakvingarna; äro väl närmast att hänföra till a6. balderi, HB. 

O. norna, THNB. Ögonfläckarna på framvingarna ovan 
synas vara mycket variabla med avseende både på antal och 
storlek. 

O. norna, ab. lampana, SANDB. Från Hälsingland har 

jag fått en S. 
Pararge maera, EL. v. monotonia, SCHILDE. Å Väddö 

tog jag en J den 10 juli 1890, vid Rosersberg en 2 den 27 

juni 1887. — En SJ, som jag den 7 juli 1887 fångade vid 
Rosersberg, liknar i övrigt denna varietet, men är å fram- 
vingarna i fält 3 ovan och undertill försedd med en extra 

mindre, på undersidan i mitten vitpunkterad ocell, förutom 

den vanliga stora i fältet 4 och den lilla i fältet 5. Denna 

aberration synes möjligen vara förtjänt av särskilt namn, som 

föreslas tilll ab. triocellata. 

Vplera, ET En 3 från Rosersberg och en Orfrån Hal 

singland hava framvingarna ovan och under prydda med en 
rätt stor, vitpunkterad fjärde oceli i fältet 3, förutom den 

Störarocellen i talt 5 och de tva sma i fälten 4 och 6. Ab: 
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errationen kunde möjligen erhålla namnet aöb. quadri-ocellata. 

— En 2 från Hälsingland saknar ovan på framvingarna de 
gula skuggfläckarna i fälten I b—3 och är sålunda ett mot- 
stycke till P. maera v. monotonia. 

P. egeria, L. v. egerides, STDGR. En Y från Södertälje 
har framvingarnas ljusa fläckar ovanligt stora, även för att 
tillhöra en hona. 

Coenonympha tiphon, ROTT. Av den hos oss sällsyntare 

: huvudformen äro två exemplar, I och £8, 1888 tagna vid Spånga. 
C. tiphon, v. 2sts, TANBG. Bland 87 exemplar, som jag 

1888 tog vid Råstasjön i Spånga, voro knappast två fullkom- 
ligt lika varandra med avseende på ocellernas antal och be- 
lägenhet. 

Syrichtus alveus, HB. I min samling finnes ett exemplar, 

S, från Skåne, vilket bekräftar AMMITZBÖLLS uppgift i »Ent. 
tidskr.> $: 67 om artens förekomst i denna provins. 

S--matvae, L.. Två hannat från Väddö torderbörarnans 

föras till a6. faras MEIG.; de vita fläckarna på framvingarnas 

översida äro nämligen stora och sammanstötande. 

Hesperia comma, L. En hona fångad den 10 augusti 

1886 vid Svartsjö har ovan på framvingarna de eljest rödgula 

fläckarna i fälten I b och 2 gulvita och konformigt utdragna 
ända till utkanten, i spetsarna dock något gråaktiga. 

Sphinges. 

Sphinx pinastri, L. En hanne, tagen vid Södertälje den 

14 juli 1913, är i färgton betydligt avvikande från den van- 

liga formen. Thorax, abdomen och framvingarna äro näm- 

ligen ovan mycket mörkare, starkt skiftande i blått; bak- 

vingarna äro nästan svarta. Jag skulle vilja kalla den ab. 

caerulescens. 

Zygaena meliloti, ESP. Åren 1896—1897 fick jag tillfälle 

att på Värmdö tillvarataga ett åttiotal av denna art jämte 
några andra Zygaena-arter. Detta möjliggjorde för mig att 

mera ingående studera nu ifrågavarande art. Ej så sällan 

påträffades individer, rörande vilka man med hänsyn till stor- 

lek, vingfransarnas färg samt förhållandet mellan bakvingar- 

nas subcostalribba och främre mittribba kunde stå tveksam. 

RESAS EI 
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huruvida man hade melzlotz eller den på samma lokal lika- 

ledes förekommande Zygaena lonicerae, ESP., framför sig; 

detta tyder säkerligen på en croasering av dessa båda 

arter. 

En god karakter hos efliloti har jag trott mig finna hos 

hannen; om man nämligen framklämmer analklaffarna, upp- 

reser sig vid vardera utsidan av dessa en eljest alldeles dold, 

plymlik och tämligen lång pensel av gula hår. Åtminstone 

har jag icke funnit denna prydnad hos /Zonicerae. 

Bland de infångade exemplaren lyckades jag upptäcka 

ej mindre än 13 st., hannar och honor, av v. stenzit, FRR., 

som utmärker sig genom ett karminrött tvärband över bak- 

kroppens ovansida, vilket band stundom framträder brett och 

tydligt, stundom åter svagare (se »Entom. tidskrift> 77: 300, 

20: 206). Ej förut omnämnd såsom svensk. 
Bland särskilda individuella konstigheter må nämnas, att 

av huvudformen en & har den röda fläcken 3 ovan nästan 

alldeles försvunnen, endast antydd genom en otydlig prick. 

— En annan 8 har fläckarna 3 och 4 sammanflytande på 

samma sätt som Z. trifoliz, ESP.; dess fransar äro dock tyd- 

ligt bruna i spetsarna, varför den ej kan tillhöra sistnämnda 
art, som ej heller förekom på denna lokal och således icke 

kunnat åstadkomma någon hybrid. — En hanne har på bak- 

kroppens högra sida bestått sig med ett längsgående karmin- 

rött band, som sträcker sig över 3 segment, men intet rött 

tvärband ovan. — En 2 har sista abdominalsegmentet under- 

till karminrött, och dessutom spridda röda, hårlika fjäll där 
och var på bakkroppen ovan och nedan. — En g och en £ 
av v. sfensir hava en sjätte fläck ovan antydd genom en röd- 

aktig skuggning, ehuru de enligt föreskrift bort hava endast 

5 röda fläckar på vardera framvingen. 

Zygaena lonicerae, ESP. En Js har de eljest högröda 

fläckarna gulröda. Exemplaret ej urblekt. 
Zygaena filipendulae, L. En I av även denna art visar 

samma brist i utvecklingen av den röda färgen som ovan- 

nämnda /Zonzcere-exemplar. 

Zygaena hippocrepidis, HB. Av denna mycket sällsynta 

art, som förut lärer vara tagen i Sverige endast en gång, näm- 
ligen vid Lund av ZETTERSTEDT, har jag lyckats fånga en 
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? på Värmdö den 18 juli 1897 och en J vid Södertälje den 

21 jul or (sefsEnt:! tidskr.> Mr751300): 

Bombyces. 

Sarrothripus revayanus, SCOP., v. glaucanus, TAMPA. (?) 

En $ tog jag vid Rosersberg den 6 augusti 1887; förut fun- 
nen i Bohuslän i 2 exemplar av BOHEMAN. (Ent. tidskr. 5: 147). 

Sarrothr. revay., v. degeneranus, HB. Är av mig funnen 

på Värmdö. 

Nudaria mundana LE. Förekommer vid Stockholm och 
i Värmland. 

Setina irrorella, CE. En hanne från Rådmansö bildar 

övergång till den nordiska formen freyerz, WALLENGR., i det 

att bakvingarna sakna mörka punkter och framvingarnas 

punkter äro mycket matta. 

Lithosia lutarella, L., v. pygmaeola, DOUBLD. Av denna 

varietet, förut funnen på Gottland av BOHEMAN, tog jag en 

SS i Spånga den 26 juli 1889. 
Gnophria guadra, STPH. Förekom på Rådmansö 1884. 

Arctia caja, LL. Såsom kuriositet må antecknas, att jag 

den 26 juli 1898 fick en hona utkläckt i fångenskap av föl- 

jande utseende: Framvingar ovan mattgula, utan andra teck- 

ningar än brunaktigt gråa, matta, sinsemellan ej samman- 

hängande, rundade skuggfläckar, därav 3 vid framkanten, en 

1 fält 5 och en i fält 2 nära utkanten, samt en vid bakkan- 

tens mitt. Bakvingarna äro rostgula, med 2 dylika skugg- 

fläckar nära utkanten samt en svag grå skuggning utmed 

inkanten. Huvud och mellankropp ovan olivbruna, bakkrop- 

pen av samma färg som bakvingarna. — Möjligen har denna 

brist på pigment sin orsak i temperaturförhållanden under 

puppstadiet? (»Ent. tidskr.> 20: 206, 220). 

Phragmatobia fuliginosa, L. Av denna art har jag fått 

såväl huvudformen som vw. borealis, STGR. vid Stockholm, 

däremot endast varieteten i Mälaretrakten. — En Stockholms- 

hona håller endast 25” mellan vingspetsarna; den är kläckt 
i bur och möjligen svältfödd. - 

Spilosoma mendica, CL. En £, erhållen 18953 av larv, 
i 

tagen vid Vaxholm året förut, är prydd med många fler 
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svarta prickar på sina snövita vingar än vanligt, nämligen 
på framvingen en liten långsträckt prick i framkanten innan- 
för dennas mitt, en rund och en långsträckt nedanför bakre 
diskribban, en rund vid diskfältets bakhörn, en långsträckt i 
fältet 5 nära utkanten, en mycket liten ovanför bakkantens 
mitt, varförutom en liten otydlig prick är antydd i diskfältets 
främre hörn. Å bakvingarna stå följande prickar: en matt 
prick i diskfältets utkant, 3 prickar i tvärrad nära utkanten 
från fält 5 upp mot framkanten, av vilka den bakersta är 
störst och den främsta minst, samt slutligen en större och 
en mindre prick helt nära utkanten i fält I b och 2. — Denna 
ganska avvikande form förtjänar möjligen namnet ab. multi- 
puncta. 

Spil. urticae, ESP. Denna sällsynta art förekom år 1891 
på Värmdö. 

Hepialus humuli, L. En 9 från Södertälje håller ej 
mindre än 76” mellan vingspetsarna. 

Psyche opacella, H. S. Flög på Värmdö år 1890 så sent 
som den 8—14 juli. 

Örgyia gonostioma, FAB. Förekom 1885 på Lidingö. 
WERMELIN fann den även på samma ö (Entom. tidskr. 
OT GÖ). 

Dasychira abietis, SCHIFF. En larv av denna sällsynta 
art påträffade jag vid Virå i Södermanland nedanför en ring 
av larvlim; förgiftad av limmet, kunde den dock ej utvecklas. 
förtenkvar ock av O. SANDAHL tagen vid Stäket (Entom. 
Hdskr? 7: 48). 

Das. pudibunda, L. Påträffades av mig vid Ulriksdal 
och Vaxholm samt på Värmdö. E. HOLMGREN uppger den 
vara funnen på Ingarö (Ent. tidskr. 7: 36), och i Vailentuna 
socken i Uppland (Ent. tidskr. £: 23), samt WERMELIN på 
Hunneberg i Västergötland (Ent. tidskr. 72" 5) 

Limantria monacha, L. ab. eremita O. Denna form fann 
jag sparsamt bland huvudformen på Värmdö samt vid Virå 
och Stafsjö i Södermanland under härjningsåret 1899. Är 
även tagen av J. ANDERSSON vid Åhus (EDIT d Skare SSA) 

Trichiura crataegi, L. Såväl huvudformen som v. ariae, 
HB., har jag erhållit på Värmdö, samtliga i augusti månad. 

Lachnocampa rubi, 1. Isynnerhet honan tyckes mycket 



I2 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

ombytlig i fråga om färgval. Jag har exemplar från mörkt 

brungrå färg med stark brun skugga dels i mittfältet som 
en stor trekantig fläck med hela framkanten som bas och 

inre tvärlinjen som sida, dels utanför yttre tvärlinjen, ända 

till ljust gulgrå grundfärg utan nämnvard brunskuggning; 

med övergångar mellan dessa ytterligheter. 

Lasiocampa 2licifolia, L. Larven påträffades i tämlig 
myckenhet år 1892 å ett inskränkt område på Värmdö, för- 

tärande asptelningar. De voro lätta att få kläckta till fjärilar. 

Las. pin, LL. Allmän år 1903 i Värmland vid gränsen 

mot Norge, där en förödande härjning av fjärilns larver på- 

Sick (se. Ent: ,tidskr. ;24:,61,.220; 20:70) -AtEmianka 

att insekten åtminstone i Värmland liksom ock i Norge be- 

hövde 2 år till sin utveckling, i det att larven två vintrar å 
rad gömmer sig under mossan, innan den blir fullväxt. Att 
detta torde vara fallet även i Skåne synes framgå därav, 

att J. ANDERSSON i Ent. tidskr. för 1891, sid. 31, uppger sig 

hava i mars månad funnit iarver, vilkas storlek varierat mel- 

lan 20 och 65”. Dessa måste otvivelaktigt hava varit dels 
larver från föregående året, och dels sådana, som redan hade 

två vintrars sömn bakom sig. 

Genom uppfödning av ett större antal larver erhöll jag 

en hel del olika former, av vilka följande torde förtjäna sär- 
skild beskrivning såsom representanter för olika grupper, 

vilka, dock. inom, sig; förete en eller annan tomhet kom 

skickas bör, att inom varje grupp hannen i allmänhet är 

mörkare än honan. Utgår man från det antagandet, att hu- 

vudformen är sådan arten vanligen beskrives: framvingarna 

askgråa med svarta tvärlinjer och vit diskfläck, rotfältet och 
yttre mellanfältet rostbruna, samt bakvingarna enfärgat bruna, 

så framstå följande till aberrationer hänförliga grupper: 

a) Rotfält och mittfält å framvingarna likfärgade, askgraåa, 

innanför den utpräglat svarta våglinjen löper ett band av 

starkt framträdande vita eller (hos £) gråvita pilfläckar, trak- 

ten omkring den vita diskfläcken vanligen förmörkad med 
gråbrunt. Genom dessa teckningar får fjäriln ett mycket 
brokigt och vackert utseende. Hannar förekommo rätt all- 

mänt, av honor fick jag blott ett exemplar. Åb. formosa. 

b) Lika formosa, men både rot- och mittfält till större 



J. MEVES: LEPIDOPTEROLOGISKA ANTECKNINGAR. 13 

delen mörkt rödbruna, eljest gråmelerade; bakvingar svart- 

bruna. Sällsynt, endast en SI erhållen. Ab. fusca. 

c) Alla vingarna ljust isabellfärgade, obetydligt mörk- 
skuggade mot basen, stundom något stötande i grått i ut- 
kantsfältet, utan andra teckningar än de något mörkare tvär- 

linjerna oeh den vita diskfläcken. Sällsynt, 2 honor från 
Värmland 1903, en 8 från Vreta i Östergötland 1890. Ab. 

isabella. 

Avståndet mellan vingspetsarna varierar mellan 53 och 81 

Drepana curvatula, BKH. Av denna ganska sällsynta art 

Hekirjag en g på Kadmanso 1885 (Ent. tidskr. 7: 103): FE. 
HOLMGREN uppger den vara tagen i Vallentuna socken i 

Uppland (Ent. tidskr. £: 23). 

Drep. lacertinaria, 1. v. scincula, HB. Förekom i Ro- 

sersberg och på Lidingö. 
Cerura bifida, HB. En i bur kläckt J från Värmdö 

saknar på framvingarnas vita grundfärg alla mörka teckningar 

utom de svarta tvärlinjerna, som dessutom äro mycket fina. 
Pheosia tremula, CL. Denna tjäril, vars flygtid uppgives 

vara maj —juli och i de södra landskapen även augusti, flög 

så nordligt som i Spånga (Uppland) ännu i augusti. 
Notodonta zicezac, L. Härav har jag exemplar, som mel- 

lan vingspetsarna hålla 31—42'"' 
Notodonta tritophus, ESP. = forva, HB. Av denna hos 

oss ytterst sällsynta fjäril fick jag en J kläckt i fångenskap 

iNSpanga 13500r(Ent tidskr: £5- 05): 
Notod. dromedarius, L. En i bur kläckt 8 håller ej 

mindre än 44" mellan vingspetsarna. 
Notod. camelina, L., v. giraffina, HB. Av denna mörka 

varietet har jag fått utkläckta 3 hannar och 2 honor från 
Svartsjö, Vaxholm och Värmdö. 

Pterostoma palpina, L. Efter larv från Värmdö fick jag 
utkläckt en märklig J av följande utseende: Framvingarnas 

grundfärg ovan mörkt rödgul, mot utkanten askgrå, tvär- 

linjerna tydliga särskilt genom de på vingribborna stående di- 

stinkta svartbruna dubbelprickarna, fransarna på bakkantens 

tand svartbruna; bakvingarna svartbruna med ljusare tvär- 

strimma, fältet därutanför mörkare än rotfältet. Den skulle 

med hänsyn till framvingarna kunna hänföras till v. lappo- 

"i 
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n2ca, TEICH, men bakvingarna, som hos sistnämnda varietet 

skulle vara vita, gör detta omöjligt. Jag föreslår benämningen 

ab. fusca. 

Pygaera anastomosis, L. En sS av denna sällsynta art 

lyckades jag fånga på Värmdö den 13 juli 1898. W. MEVES 

fann den på Dalarö 1884 (Ent. tidskr. 5: 189), och J. PEYRON 

1890 i Uppsalatrakten (Ent. tidskr. 77: 139). 

Ihyatma rbatis,-L.: ov. janeta "IOTT, medidefvaktoda 
fläckarna ovan vid framvingens framkant sammanflytande. 

Hit är att hänföra en hanne, som 1892 togs på Värmdö. Den 
är ej så avvikande från huvudformen som ab. confluens, E. 

INEVTSERS(En Et tidskr far? 0). 

Cymatophora octogesima, HB. v. rosea, TUTT, med fram- 

vingarna ovan rikt rödpudrade. En $ togs på Värmdö 1890. 

Cymatl. flavicornis, CL., ab. unimaculata, mihz, utmärkande 

sig genom ringfläckens förlust. En J$ togs vid Spänga den 

I juni 1889, en på Väddö den 16 juni 1890 (Ent. tidskr. z5: 
95) samt en 2 på Värmdö den 5 augusti 1898. 

Diloba coeruleocephala, L. Hos en Sf från Torreby i 

Bohuslän och 2 honor från Martebo på Gottland äro de båda 
8-formade vita fläckarna ovan å vardera framvingen förenade 

till en enda med två gråa kärnor. Denna form torde lämp- 

ligen kunna benämnas ab. coalita. 
Acronycta aceris, L., ab. candelisequa, ESP. En 3S från 

Värmdö 1892 torde kunna hänföras till denna sällsynta form, 

atminstone står den sagda form synnerligen nära. 

ÅAcron. tridens, SCHIEF., v. 7osea, TUTT., med hela fram- 

vingarna rödpudrade. J och 2 togos 1892 på Värmdö. 
Acron. psi, L., v. Juncta, TUTT, med ring- och njurfläc- 

karna sammanstötande med varandra. En g från Österåker 

1 Uppland 1890. 

Acron. auricoma, F., v. menyanthidis, HAW. (ej VIEW.), 

med svarta rotstrecket och långsstrecket på ribban 2 starkt för- 
tjockade. En SJ från Södertälje 1913. 

Åcron. auricoma, FR. similis HAW., grundfärgen mera 

askgrå utan brunaktiga skuggningar. 2 honor från Värmdö 

1897 och Södertälje 1913. 

Åcron. rumäicis, L., v. salicis, CURT., som har framving- 

arna starkt pudrade med svart, så att njurfläcken är nästan 
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bortskymd. Två honor, därav en från Torreby i Bohuslän 

1891 och en från Södertälje 1913. 

En) hanne från. Väddö, tagen i augusti 1890, har på 

framvingarna ovan våglinjens vita fläckar utsträckta inåt ända 

till yttre tvärlinjen, varigenom yttre mellanfältet synes vit- 

streckat; för övrigt äro exemplarets framvingar långsträck- 

tare och smalare samt deras grundfärg ljusare än vanligt. 

Torde kunna benämnas ab. striata. 
Bryophila raptricula, HB. Av denna sällsynta fjäril lyc- 

kades jag taga två hannar, nämligen i en Spånga den 21 augusti 
1883 - (Ent. tidskr. z5: 95) och en vid Vaxholm den 25 juli 
1894. Den är enligt E. WAHLGREN funnen äveni Karlstads- 

tkakten)(Ent; tidskr..20: 138): 
Bryophila perla, F. v. flavescens, TUTT, vars framvingar 

äro starkt pudrade med rostgult. En SJ och en SL, tagna 

av H. Rosén i Nosaby i Skåne, finnas nu i min samling. 

Noctuae. 

Åsgrotis polygona, F. Denna art varierari fråga om fram- 

vingarnas yttre mellanfält, som hos fem exemplar i min sam- 

ling hava detsammas yttre hälft utmed våglinjen ljusare gul- 

grått, varemot endast en & har hela mellanfältet mörkt ända 

till våglinjen. — En gg saknar den ljusare bakkanten i mitt- 

fältet. 
Ågrotis subrosea, STPH. Det enda exemplar, en £,som 

jag lyckats infånga i Spånga den 7 augusti 1889, torde böra 

hänföras till v. subcoerulea, STGR. Den färgnyans i rosen- 

rött, som huvudformen skall äga, är hämligen tillfinnandes 

endast strax innanför och utanför ringfläcken, ävensom svagt 

antydd i yttre mellanfältets främre del. 
Agrotis fiunbria, L., v. solani, FAB., mörkgrön; en 2 

funnen på Värmdö. 
Ågroltis fimbria, v. brunnea, TUTT. Av denna mörkt 

mahognybruna form hava tagits 3 hannar vid Färjestad på 

Öland 1882, vid Vaxholm 1894 och på Värmdö 1898. 

ÅAgrotis sobrina, GN: Af denna art, som enligt AURI- 

VILLII »Nordens fjärilar» är »mycket sällsynt i områdets 
södra delar, något allmännare norrut, troligen utbredd över 
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hela området åtminstone upp till polcirkeln», har jag lyckats 
fånga 7 hannar och 4 honor vid Rådmansö, Vaxholm, 

Värmdö, Rosersberg och Spånga. De torde samtliga när- 
mast tillhöra TUTTS v. suffusa, med obetydlig, hos somliga 

nästan ingen gråpudring i rotfältet, utan nästan enfärgat 

mörkbruna — honorna dock något ljusare rödbruna- — med 

tämligen tydliga mörkare tvärlinjer av samma färgton; bak- 

vingar brungrå, ljusare vid basen och inkanten. 3 af hannarna 

från Vaxholm och Värmdö hava dock grundfärgen över hela 

framvingen mera brunaktigt askgrå än rödbrun, och även 

bakvingarna ljusare gråaktiga än de övriga exemplaren. — 
De flögo mellan den 28 juli och 10 augusti. 

Agrotis augur, F. 2 hannar och en hona från Vaxholm, 
Fjällbäck (Bohuslän) och Kinnekulle äro blekt rödaktiga med 

mycket skarpt framträdande. svartkantade ring- och njurfläc- 

kar. Den förra fläcken är förbunden med inre tvärlinjen ge- 
nom en smal linje eller, såsom hos 3 från Fjällbäck, därige- 
nom att fläcken egendomligt nog blivit kilformig, med sin 

spets berörande sagda tvärlinje; njurfläcken har en starkt 

utpräglad fläck vid sin utkant. Även tappfläcken är ganska 

tydlig. — Dessa exemplar torde vara att hänföra till ESPERS 
v. OMega. 

Agvrotis obscura, BRAHM. En £ från Vaxholm har ring- 
fläckens yttre, nedre del så långt utdragen, att den nästan 

berör njurfläcken. — En £, tagen vid Rosersberg, saknar 

framkantens röda färg, grundfärgen är på framvingarna grå- 

brun, av tvärlinjerna samt ring- och njurfläckarna synes en- 

dast den ljusa fyllningen, och mellan berörda fläckar står en 

något mörkare skuggning. Detta exemplar synes vara ESPERS 

v. obducta. 

Ågrotis pronuba, LL. Denna allmänna och synnerligen 

variabla nattfjäril har TUTT sökt indela i en del varieteter 

förutom TREITSCHKES v. zZznuba. Vid granskning av min 

samling har jag utom LINNÉS huvudform, den på framvin- 

garna nästan enfärgat ljusgråa, och förenämnda v. znuba, 

den enfärgat svartbruna, funnit: TUTTS v. ochrea, enfärgat 

rostgrå; v. rufa, enfärgat roströd; v. brunnea, enfärgat röd- 

brun; subv. grisea-brunnea, rödbrun med grå framkant samt 

mörka fläckar framför och bakom ringfläcken; v. coerulescens, 
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skiffergrå, nästan enfärgad; subv. distincta-coerulescens, skif- 

fergrå, med mörka fläckar framför och bakom ringfläcken, 

mörk njurfläck samt ljusare, grå framkant; ävensom subvar. 

ochrea-brunnea. Ett ovanligt praktfullt han-exemplar, som 

jag tagit på Skarpön vid Vaxholm den 28 juli 1893 och 
hänfört till sistnämnda subvarietet, torde kanske förtjäna en 

särskild beskrivning: Thorax ovan brunaktigt mörkgrå, 
halskragen vid basen rödgul, däröver står en vit linje och 

ovanför denna ett mörkbrunt band, överst kantad med vitt. 

Framvingen är svartbrun, ett rödgult, utåt gulrött längsband 

löper helt nära framkanten från roten till något bortom ring- 
fläcken, som beröres därav; ringfläcken rödgul, svartkantad, 

med mörk dubbelkärna, njurfläcken mycket fint kantad med 

mörkt rostrött, inuti svart med en mycket fin ljusgrå tvär- 

strimma i mitten; tvärlinjerna äro starkt markerade, den 

inre dubbel med svartbruna kanter och ljust grågul ifyllning, 
den yttre verkar såsom en enkel, tandad, svart linje stående 

i ett brett, ljust grågult tvärband, vilket sträcker sig över 

hela vingens bredd; innanför ringfläcken står en svart kilfor- 

mig fläck, som med sin spets når inre tvärlinjen; mellan ring- 

och njurfläckarna befinner sig en svartkantad, brunsvart, 

spetsvinklig trekant, med sin bas stödjande sig mot njurfläc- 

ken; i vingens mitt står en ljusare skuggfläck, på sin inre 

del nedanför ringfläcken rödpudrad; i mittfältet äro ribborna 
svartpudrade, isynnerhet I b och 2; våglinjen tydlig, grågul, 
begränsad inåt av ett brett, mörkt gråbrunt band, nära 

framkanten dessutom av ett skarpt svart streck, som är sam- 

manhängande och ej, såsom vanligt, uppdelat i två fläckar; 
på utsidan begränsas våglinjen av ett ljusare, askgrått band, 

som sträcker sig ända till utkanten; båda dessa band äro ge- 

nombrutna av ljusare ribbor med därå stående små svarta 

punkter; utkanten har tydliga svarta, trekantiga fläckar; fran- 

sarne med 2 mörka delningslinjer, 1 innersta delen äro fran- 

sarne mörkare gråbruna, mellan de båda delningslinjerna lju- 
sare askgråa, i deras spets vitaktiga. Bakvingarna hava ovan 

vanlig teckning och färg. På undersidan märkes stark röd- 

pudring på framvingens fram- och utkanter samt på bakvin- 

gens främre fjärdedel; bakvingarna äro undertill försedda med 

tydlig diskpunkt. 

Entomol. Tidskr. Årg. JR LITT (TOTAL). 2 
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Såsom kuriositet må anföras, att vid fångst på äpple- 
hängen ett exemplar, väl igenkännligt genom en stor avskavd 

fläck på ena framvingen, observerades såsom nattlig stam- 
gäst under ett par veckors tid. Den kom alltid först till 
hängena och lämnade dem såsom sista man. Slutligen var 
den borta; den hade kanske dukat under av delirium tre- 

mens, ty spirituosa fanns i tillräcklig mängd på hängena. 
Agrotis orbona, HUFN. En gS tagen vid Fjällbäck i Bo- 

huslän tillhör v. virgara; TUTT, prydd som den är med 

mörk mittskugga över hela vingens bredd. 

Ågrotis comes, TR., ab. prosequa, TR. En Js av denna 

aberration togs i Martebo på Gottland den 3 augusti 1885. 
Agrotis castanea, ESP. Av denna mycket sällsynta art, 

vilken först i Sverige av W. MEVES år 1883 upptäcktes på 
Dalarö i Södermanland (Entom. tidskr. 5: 71), sedan av Wer- 

melin togs vid Erstavik, likaledes i Södermanland (Entom. 

tidskr. 9: 96), fångade jag 1896 två exemplar på Värmdö, av 

vilka det ena, £, tillhörde vw. laevis, Haw, och det andra, 

likaledes en £, en ovanligt mörk, förut ej beskriven form 

(Ent ttidskr. msn 62): År 1897 lyckades jag taga ytterligare 

en 82 av v. laevis på Värmdö (Ent. tidskr. 20: 220). Före- 

nämnda mörka exemplar, som togs den 6 augusti 1896, är 

å alla vingarna mörkt sotgrått, med å framvingarna högst 

otydliga svarta tvärlinjer och begränsning av njurfläcken, 

samt mycket svaga spår av en ljusare våglinje. Jag skulle 
därför vilja kalla denna form ab. fumosa. 

Agrotis hyperborea,. ZETT. En £ från Rosersberg och 
en 2 från Hälsingland, liksom ock en av mig i Hardanger 
(Norge) tagen J synas tillhöra huvudformen, varemot 2 SS 
från Kall i Jämtland stämma med ZETTERSTEDTS beskriv- 
ning på wv. alpicola ZETT. Av v. carnica, HERING, harjag 2 
exemplar tagna av RUDOLPHI i Jämtland. 

Azgrotis baja, FAB. Denna art, som i »Nordens fjärilar» 

uppgives såsom tämligen sällsynt och av LAMPA i »Förteck- 
ning över macrolepidoptera» såsom rar, har jag funnit vara 

allmän på Värmdö, där jag utom huvudformen tagit alla de 

av TUTT benämnda varieteterna, nämligen: purpurea, pur- 

purröd; g»rzsea, blekt gråbrun samt coerulescens, roströd med 

dragning åt skiffergrått. Dessutom fick jag vid Rosersberg 
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den 20 augusti 1887 en £, som utmärker sig genom mycket 

matta teckningar på gulgrå botten, men har innanför fram- 

vingens hela, knappt skönjbara våglinje en rad väl markerade 

svarta punkter. Jag har därför kallat den 46. punctara (En- 

tom. tidskr. S: 177, 9: 17). — En annan $ från Södertälje, 

den 22 augusti 1913, är iögonenfallande genom den yttre tvär- 

linjens ovanliga form; den vanliga dubbellinjen är nämligen 

förenad till en enda och består av sammanhängande svarta 

bågar, som stå på den yttre försvunna delen av dubbellinjen 
och med sina valv nå intill den likaledes försvunna inre de- 

len. Grundfärgen är densamma som hos coerulescens. Jag 

föreslår att den kallas ab. rystZ. — En enstaka £, likaledes 

fran Södertälje och tagen den 31 juli 1913, är nästan enfär- 
gat mörkt brungrå; blott 3 i tvärrad ställda svarta punkter 
vid våglinjens främre början, några små svarta punkter i 
framkanten, markerande tvärlinjernas begynnelse, samt den 

mörka fläcken i njurfläckens nedre del framträda tydligt. 

Den kunde benämnas ab. monaclu. 
Agrotis rhaetica, STDGR. Av denna i »Nordens fjärilar» 

ej såsom svensk upptagna art har jag av RUDOLPHI förvär- 

vat en SJ, tagen i Hälsingland 1894. STAUDINGER upptar 

i sin katalog av 1881 denna fjäril visserligen såsom en va- 

rietet av Å. sincera H. S., men analklaffarnas ej. obetydliga 

olikhet (jfr AURIVILLII »Nordens fjärilar» sid. 116) synes 
berättiga den att upptagas såsom själfständig art. 

Agrotis c-nigrum, L. En 8 från Vaxholm är att hän- 
föra till TUTTS v. suffusa; den är nämligen djupt violettsvart 

på framvingarna, och även bakvingarna äro något mörkare 

än vanligt mot utkanten. 

Klokolesa xantkographa, Bly roxnctokesa, Hi SI CAv denna 
ljusgråa varietet har jag lyckas fånga 3 exemplar vid Vaxholm. 

Agrotis rubi, VIEW. En vacker form av denna art er- 

höll jag på Väddö den I juli 1890. Den skiljer sig från 
den vanliga genom mycket starkare mörkskuggad inre tvär- 

linje och utpräglad mittskugga, varjämte den yttre tvärlinjen 

är på utsidan begränsad av ett svartbrunt band; våglinjen 

är ljus, utkantsfältet svartbrunt; i övrigt är grundfärgen ljust 

kastanjebrun. Med anledning av dess tvärbandade utseende 

torde den kunna benämnas ab. fasciata. 
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Azgrotis dahliz, HB. har jag påträffat så långt norrut som 
vid Rosersberg och på Rådmansö. På Värmdö var den alls- 

icke sällsynt i augusti månad, såväl huvudformen som TUTTS 
v. rufa, den senare djupt rödbrun med dragning åt purpur. 

ÅAsgrotis brunnea, F., v. lucifera, ESP., mörkt purpurfärgad, 

med rödaktigt mittfält. SJ och L fångades på Värmdö i juli 

1898. 

Ågrotis brunnea, v. nigricans, HOM. Av denna svart- 

aktiga varietet fick jag J och 2 på Värmdö i juli 1898, 

samt en 3 vid Södertälje i juli 1913. 
Agzgrotis festiva, HB. Med ledning av AURIVILLII och 

TUTTS beskrivningar har jag sökt inrangera de av mig er- 

hållna exemplaren av denna mångskiftande art efter dess 

olika former, och antecknar dem nu sålunda: 

Huvudformen: mörkt purpurfärgad eller rödbrun med 

ljust rotfält, utan mörk kvadratfläck mellan ring- och njur- 
fläckarna; 

v. subrufa, HAW.: rödbrun grundfärg, med mörk kva- 

dratfläck ; 

v. conflua, H. S.: ljust roströd, utan kvadratfläck; 

v. mendica, F.: ljust roströd, med kvadratfläck; 

v. primulae, EsP.: ljusgul, med kvadratfläck; 

subv. quadrata, TUTT: skiffergrå, med starkt markerad 
kvadratfläck och dylik fläck innanför ringfläcken; 

ab. diducta, ZETT.: enfärgat rödbrun, tvärlinjerna nästan 
enkla, inga gränsfläckar vid ringfläcken. 

Av ovanstående former synes åtminstone i Uppland hu- 
vudformen vara mindre allmän, däremot suzörufa den vanli- 

gast förekommande. Av den ganska avvikande diducta har 

jag erhållit endast ett exemplar, en £$, vid Vaxholm den 9 

juli 1894. 

ÅAgrotis depuncta, L. förekom ej sällsynt vid Vaxholm. 

En därstädes den 6 augusti 1894 tagen Y med rödbrun 

grundfärg torde kunna hänföras till v. 2endosa, HB. 

Agrotis simulans, HUFN. En 2 togs så sent som den 

14 augusti i Spånga. 
Agrotis simulans, v. sufftusa, TUTT. 2 228 från Söder- 

tälje, med framvingarna mörka, svartaktiga, men med 

tydliga tvärlinjer och stigmata, med även bakvingarna 
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svartaktiga, ljusare mot roten, kunna hänföras till denna 

form. 
Agrotis recussa, HB. Denna sällsynta art har jag i 7 

exemplar lyckats fånga vid Rosersberg och Vaxholm samt 

på Rådmansö åren 1883—1893. Är även av J. PEYRON fun- 

nen på Lidingön 1905 (Ent. tidskr. 32: 125). 
ÅAsgrotis exclamatiomis IL. Följande avvikande former 

hava tagits, förutom den allmänna huvudformen: 
v. picea, HAW.: svartgrå grundfärg, en 2 tagen vid Sö- 

Hertaljerden 12 juli 1913; 

v. pallida, TUTT: blekt vitgrå, en 2 från Vaxholm den 

6 juli 1894; samt 

v. brunnea, TUTT: mörkt rödbrun, 3 exemplar från Väddö, 

Rådmansö och Vaxholm. 
Ågrotis nigricans, EL. Följande från huvudformen av- 

vikande former torde få antecknas: 

v. rubricans, ESP.: ljusare, framvingarna rödaktigt mörk- 

bruna, från Rosersberg och Vaxholm; 
v. guadrata, TUTT: rödaktigt mörkbrun, med utpräglad 

svart kvadratfläck mellan ring- och njurfläck, från Vaxholm 
och Värmdö; samt 

v. ursina, GOD.: svartbrun, tvärlinjer, ring- och njurfläc- 

kar mörkare, den senare stundom vitkantad; en SJ och en £ 

från Södertälje och Vaxholm. 
Azgrotis islandica, STDGER, v. rossica, STDGR. På Skarpö 

nära Vaxholm hade jag den 7 augusti 1893 lyckan att fånga 

denna fjäril, en oskadad SJ, varav huvudformen är känd från 

Island, Labrador och Grönland samt nämnda avart från Si- 

birien, men bäggedera voro då okända för svenska faunan 

En tödskr, ss: 905, 123.) Lämpligt vore! kanske: att här 

lämna en fullständig beskrivning av det fångna exemplaret: 
Huvud och halskrage ljust rödaktigt brungula, på hjäs- 

san mellan antennerna en mörkbrun fläck, vinglock och mel- 

lankropp mörkbruna, den senare baktill med ljusgråa tofsar 

försedda med två mörka tvärband. Bakkroppen askgrå. 
Framvingarnas grundfärg ljust rödaktigt gulbrun, inre och 

yttre tvärlinjerna vågiga, den förra med 3 stora bågar, 

den senare, ehuru tämligen långt avlägsnad från njurfläcken, 

gör närmare framkanten en skarp sväng inåt, så att den slu- 
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tar framom nämnda fläck; tvärlinjerna äro dubbla, mörkare, 

fyllda med grundfärgen; ring- och njurfläckarna blågråa, gul- 
kantade, mycket tydliga; tappfläcken stor, svartkantad, fylld 

med mörkgrått, vilken färg, ehuru något ljusare, även upp- 
tar fältet I b från roten till yttre tvärlinjen; i framkanten 

av sagda fält, innanför tappfläcken, står ett grönsvart långs- 

streck, som inåt når intill den ofullständiga rottvärlinjen; en 
kilformig fläck innanför ringfläcken och fältet mellan ring- 

och njurfläckarna äro likaledes grönsvarta; utanför ringfläc- 
ken befinner sig en stor, trekantig, grönaktigt brun skugg- 

fläck, med njurfläcken till bas, framkanten till sida och med 

spetsen nående till våglinjens utgångspunkt vid framkanten. 
Våglinjen är fin, sammanhängande, vid ribban 7 med en in- 

gående vinkel, av grundens ljusa färg, men på insidan smalt 
mörkskuggad; utkantsfältet är mörkt gråbrunt, med otydliga 
trekantiga svarta kantfläckar mellans ribbornas ändpunkter. 

Fransarna äro bruna och delas av en otydlig, fin, ljus linje. 

Bakvingen är gulgrå med inörkare utkantsfält, månfläck och 

ribbor, dess fransar vita med bred, brun delningslinje. An- 

tennerna med tofsiga pyramidtänder; analklaffarna långa, 

mycket smala, jämnbreda. 

Agrotis triticz, LL. Av denna art har jag utom huvud- 

formen — mörkt gråbrun grundfärg, med ljus framkant och 

tydliga teckningar — erhållit: 
v. detorta, EV.: blekt gulbrun, med något ljusare fram- 

kant, teckningarna mer eller mindre tydliga; från Borgholm 

och Ottenby på Öland samt Hällekis i Västergötland; 
v. valligera, HAW.: rödbrun, utan ljus framkant, med 

tydliga tvärlinjer; en $J från Södertälje; i 
v. vitta, HB.: skifferbrun med ljus framkant och mer 

eller mindre tydliga tvärlinjer; från Vaxholm; samt 

v. obelisca, HB.: blekt skiffergrå, utan ljus framkant, teck- 

ningarna otydliga; en 2 från Spånga. 
Agrotis segetum, SCHIFF., v. subatratus, HAW. Av denna 

ganska avvikande varietet, svart, med en rad små ljusa fläc- 

kar på våglinjens plats, fick jag en J på Rådmansö 1884 

och en 2 på Väddö 1890. 
Azgrotis corticea, HB. Bland huvudformen är att märka 

en J från Vaxholm, som har den eljest hos denna art stärkt 
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utvecklade tappfläcken endast punktformig; en £ från Väddö 

har den, i motsats härtill, ovanligt lång och därjämte, genom 
bred svartpudring av bakre diskribban, skenbart utdragen 

ända till den stora svarta njurfläckens nederkant, varigenom 

uppstår en starkt markerad teckning av en svart bila med 
eggen vänd mot framkanten och skaftet mot roten. Dessutom 

må antecknas följande förut beskrivna former: 

v. subfuscus, HAW.: grundfärg mörkbrun, tvärlinjer och 

stigmata nästan försvunna i den enfärgade grunden; en £ 

från Vaxholm; samt 

v. brunnea, TUTT: rödbrun, svartpudrad, tvärlinjer och 
stigmata tydliga, från Rådmansö och Väddö. 

Azgrotis praecox, L. Denna sällsynta och vackra art har 
jag från Ingarö i Södermanland, 1882, och Södertälje, 1913. 

ÅAgrotis occulta, L. En ovanligt vacker £, tagen vid Sö- 

dertälje den 30 juni 1913, utmärker sig från den vanliga 

huvudformen genom betydligt starkare blåpudring över hela 
framvingarna, varjämte bakvingarna äro sotsvarta, mycket 

mörkare än vanligt, saknande huvudformens gulaktiga an- 

strykning och i färg bjärt avstickande mot de snövita fran- 

sarna. Alla vingarna äro dessutom något bredare än van- 
ligt. Avståndet mellan vingspetsarna är 62”. Framvingarnas 
alla teckningar äro fullt tydliga. Då ej ens TUTT synes ha fått 
denna avart i sikte, tillåter jag mig föreslå benämningen ab. 
caerulescens. 

Charaeas graminis, L., v. albipunctatra, LPA. En vid Dufed 

i Jämtland tagen Y tillhör denna av LAMPA såsom sällsynt 

uppgivna varietet. ) 

Mamestra nebulosa, HUFN., har jag tagit så nordligt 
som Väddö. 

Mamestra thalassina, RoOTT. Av denna art har jag fått 

följande avarter: 

v. achates, HB., som är mera enfärgat rödaktig än hu- 

vudarten; en J från Stockholmstrakten 1883, 2 29 från 

Värmdö 1892 och Spånga 1889; samt 
v. humeralis, HAW.: gråbrun; en SJ från Södertälje 1913 

och en 2 från Värmdö 1898. 
Mamestra dissimilis, Knoch. Av denna allmänt före- 

kommande art äger jag följande avarter: 
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v. snasa, BKH.: ljusbrun, svartfläckig; J från Dalarö, 

Södermanland 1885, 82 från Vaxholm 1894; 

v. w-latinum, ESP.: mörkbrun med blandning av ask- 
grått, nästan enfärgad; 9 från Värmdö 1892; samt 

v. confluens, ESP.: svartgrå, nästan enfärgad; JF från 

Värmdö 1892, 8 från Spånga 1889. 
Mamestra pisi, L., v. splendens, STEPH.: rödbrun, näs- 

tan enfärgad utom den vita våglinjen; en £ från Värmdö 1892. 

Mamestra brassicae, L., v. decolorata, STDGR.: ockragrå, 

mörkfläckig, med vit njurfläck och våglinje; en SJ från Råd- 
mansö 1884; 

v. albicolon, ST.: grå, fläckad med gult, våglinjen tyd- 
lig; den hos oss allmännaste formen (se Entom. tidskr. 33: 87); 
från Spånga, Vaxholm och Stockholm, samt 

v. albidilinea, HAW.: svart med vit njurfläck och våg- 
linje; $ från Södertälje 1913. 

Mamestra glauca, HB. En starkt blågrå £$, kläckt 1891 

ur en larv tagen så sydligt som vid Torreby i Bohusläns 

kustland, skiljer sig iögonenfallande från uppländska exemplar, 

i det att våglinjens ovanligt grova svarta kilfläckar samman- 

hänga med varandra och med den likaledes ovanligt förtjoc- 

kade halvmånformiga svarta fläcken nära inkanten, varige- 

nom fjäriln erhåller ett synnerligen prydligt utseende. Upp- 

märksamhet borde fästas därå, huruvida ej denna avvikande 

form möjligen är konstant i södra delen av landet, åtmin- 
stone i dess lågland, där arten ju emellertid torde förekomma 
mycket sparsamt. I så fall skulle huvudformen utgöra en 

mellanform mellan den lappländska v. Zapgpo, DUP. och den 

nu beskrivna, vilken jag skulle vilja benämna ab. ornata. 
Av förenämnda v. lappo har jag år 1890 fått kläckt en 

2 från en larv, som jag tagit i Spånga (Ent. tidskr. 75: 95). 

Mamestra dentina, HB., v. latenaz, PIER. Denna mörka 

varietet fann jag på Rådmansö 1884 (Ent. tidskr. 7: 103). 
v. dentina, "FAB. (ej HB): Åtminstone i Uppland sy- 

nes denna mera rostfärgade form var lika allmän som HUB- 

NERS huvudform. 

v. hilaris, ZETT. (= leucosticma, HAW.) En SJ tagen på 

Rådmansö 1885 torde närmast vara att hänföra till denna 

nordiska form (Ent. tidskr. 7: 103). 
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En 2 från Hälsingland har ett egendomligt utseende. 
Färgtonen är gulbrun med jämförelsevis otydliga teckningar; 

de eljest uti ett mörkt fält liggande vita »tänderna» äro bort- 

fallna, så att mittfältet nedanför bakre diskribban består av 

en stor mörkbrun fläck, som sträcker sig till nära bakkan- 

ten, endast genomskuren av den något ljusare ribban 2 och 

den nästan omärkligt ljusare ribban 3. Jag föreslår benäm- 

ningen ab. edentata. 

Dianthoecia proxima, HB., ab. ochrostigma, Ev. En 2 

av denna avart är tagen i Spånga. 
Ammoconia caecimacula, F. En 8 från Svartsjö håller 

endast 35” mellan vingspetsarna, en annan från samma trakt 
däremot 45". 

En vid Svartsjö d. 11 september 1886 fångad £, som 

mellan vingspetsarna håller 43”, har framvingarna påfallande 
ljust gulaktigt gråa och saknar såväl den mörka skuggfläc- 

ken utanför njurfläcken, som den bruna beskuggningen in- 

nanför våglinjen. Den kunde benämnas ab. pallida. 

Polia polymita, L. En £ från Värmdö håller ej mindre 

än 42” mellan vingspetsarna. 

Mäiselia oxyacanthae, L. En stor sS från Värmdö mäter 

mellan vingspetsarna 45”. 

En SJ, tagen vid Svartsjö den 11 september 1886, en £ 

från samma trakt och år av den 10 september, ävensom en 

2 från Södertälje den 3 oktober 1913 äro på framvingarna 
prydda med silvervita tvärband innanför våglinjen, med eller 

utan svaga mörkare pilfläckar inom bandet. Den torde kunna 

kallas v. argentea. É 

Hadena porphyrea, ESP., var ej sällsynt på Värmdö och 

vid Södertälje. 

Hadera adusta, ESP., v. baltica, HERING fann jag vid 
Södertälje den 3 juli 1913; 

v. duplex, HAW.: svartbrun, nästan enfärgad; en 3 från 

Dalarö den 25 juni 1884, en 9 från Vaxholm den 13 juli 

1894; 
v. satura, ST., liknande duplex, men med det svarta längs- 

strecket vid tappfläcken starkt utbildat i längd och bredd, 

en 2 från Väddö. 

Hadena lateritia, HUFN. En svartbrun SJ, utan andra 
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teckningar än njurfläckens vita utkant och en svag antydan 

av den ljusare våglinjen, påträffades vid Södertälje den 19 

juni 1913. Jag föreslår benämningen ab. nigricans. 

Hadena sublustris ESP. Samtliga exemplar jag fått från 
Vaxholm, Dalarö och Öland likna mera HÖBNERS ljust 

ockrafärgade /Zithoxplea, än ESPERS mörkt ockrafärgade med 
framvingarnas inre två tredjedelar mörkpudrade och yttre 

tredjedelen ljusare. 

Hadena rurea, FAB., v. putris, HB., som betydligt skiljer 

sig från FABRICII 7urea genom sitt mörka tvärband, vilket 

når över framvingens hela bredd; en £ från Väddö 1890; 
v. ochrea, TUTT: gulaktig grundfärg, teckningarna ty- 

piska; synes vara den i Uppland vanligaste formen; 

v. intermedia, TUTT: rödaktig grundfärg, med de van- 

liga teckningarna; en 82 funnen på Väddö 1890. 
Hadena remissa, HB., har jag tagit så nordligt som på 

Väddö. 
Hadena secalis, LL. (= didyma, Esp.) Av denna allmänna 

och ytterst variabla art har jag förutom huvudformen över- 

kommit följande värieteter, enligt TUTTS utredning och be- 

skrivningar: 

v. nictitans, ESP.: roströd eller rostbrun, tvärlinjer tyd- 

liga, njurfläcken vitaktig; från Spånga, Värmdö, Vaxholm 

och Rådmansö; 

v. secalina, HB.: lika med föregående, men njurfläcken 
av grundens färg; en SJ från Värmdö; 

v. furca, HAW.: grundfärgen lika med föregående, men 

en stor trubbvinklig triangel, vars bas bildas av framkanten 

och vars spets icke når bakkanten, ävensom utkantsfältet 
äro betydligt mörkare, njurfläcken är vit eller rostfärgad; 

från Stockholm, Värmdö och Rådmansö; 

v. nigra, TUTT: svart, enfärgad, njurfläckenstvitsileller 

rostfärgad; från Vaxholm och Rosersberg; 

v. lugens, HAW.: svartaktig, tvärlinjerna dock synliga, 

men utan svart längsstreck dem emellan, njurfläcken vitaktig 

eller rostfärgad; från Rosersberg och Vaxholm,likväl blott honor; 

v. leucostigma, ESP.: svartaktig, tvärlinjerna dock syn- 

liga, ett svart längsstreck mellan dem, njurfläcken vit eller 
gulaktig; från Värmdö och Spånga; samt 
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v. oculea, GN.: Till teckning lika furca, men grundfärgen 

är ljust gulgrå; en 2 från Svartsjö. 
Hadena literosa, HB. Denna lilla vackra och sällsynta 

art har jag funnit vid Vaxholm (Ent. tidskr. 75: 96) och på 
Näernmdö, inalles. en J$< och 5 fP Av dessa äro 4 
honor från nämnda platser av åren 1894— 1897 avvikande i 

så måtto, att vinglock och mellankropp i stället för gråa äro 

rödbruna, starkt avstickande mot den gråa halskragen, var- 

jämte yttre mellanfältet är mycket starkt rosenrött, ej blott 

med röd anstrykning. Jag skulle vilja kalla denna vackra 

form v. delicata. 

Haadena strigilis, CL. Följande avarter torde få anteck- 
nas såsom funna hos oss: 

v. praeduncula, HAW.: ljust askgrå grundfärg med grå- 

vitt yttre mellanfält, till utseende och storlek vid flyktigt på- 

seende något liknande Hadena literosa, Haw; en SJ på 
Värmdö 1897; 

v. sufuruncula, FREY.: askgrå, med rödaktigt grått yttre 

mellanfält; från Vaxholm, Värmdö och Södertälje, 1893—1913; 

v. aerata, ESP. = ab. latruncula, LANG.: enfärgat mörk- 

grå, den yttre tredjedelen något ljusare; från Värmdö 1896 
och 1897; | 

agua tITRTE inte > /s) svarta, yttre. "/s mörkt todgra, 
teckningarna tydliga; en 2 från Södertälje 1913; samt 

v. aethiops, HAW.: enfärgat brunsvart, teckningarna näs- 

tan försvunna; en & från Halland 1886. 
Dipterygia scabriuscula, L., v. piraastri, L. Djupt svart, 

ej svartbrun; från Värmdö och Södertälje. 

Hyppa rectiliunea, ESP., v. semivirgata, TUTT. Av denna 

vackra varietet, utmärkt därigenom att hela fältet mellan 

rottvärlinjen och yttre tvärlinjen nedom njur- och ringfläc- 

kärna ända till bakkanten är svartbrunt, har jag fått en SJ 

på Värmdö 1896 och en 8 vid Vaxholm 1894. 

MNaema typica, L. Vid Södertälje erhöll jag år 1913 
två något avvikande honor med djupt svart grundfärg, nå- 
got litet ljusare dock i yttre mellanfältet och i utkanten; 

ribborna vita. 

Helotropha leucostigma, HB., ab. fibrosa, HB. Av denna 

form har jag fått två hannar och två honor vid Rosersberg 
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och Svartsjö, varjämte jag har 2 honor från Ottenby på 

Öland. Övergångsformer förekommo emellertid vid Sö- 

dertälje. 
Hydroecia nictitans, BKH. I sitt arbete »The british 

noctuae and their varieties> har TUTT från denna art skilt 

den eljest vanligen såsom varietet därav uppförda Zucens, FRR. 

och av anförda skäl upptagit den sistnämnda såsom en sär- 

skild art. Som den redan genom sin storlek mycket avvi- 

ker från 2nzctitlans — av de i min samling befintlign nictitans 

håller ingen över 31" mellan vingspetsarna, medan ingen 
lucens understiger 34” —, och i synnerhet då, så vitt jag 

kunnat se på torra exemplar, även analklaffarna visa olikheter, 

i det att Zucens har dem betydligt bredare bilformiga, har 

jag ej tvekat att här nedan uppföra Zucens såsom egen art; 

detta även med hänsyn därtill, att även Zzucens 1 likhet med 

nictitans inom sig innesluter åtskilliga olika färgvariationer. 

Såsom lokalform kan /Zucens ej anses, enär den åtminstone 

enligt min erfarenhet förekommer på samma lokaler som 

nictitans. 

Av den sistnämndas variationer har jag funnit: 
v. auricula, HAW.: med vacker djupröd grundfärg och 

vit njurfläck; 5 exemplar från Rosersberg, Värmdö och 

Vaxholm; 

v. erythrostigma, HAW.: ungefär lika auricula, men med 

röd njurfläck; 5 exemplar från Rådmansö, Vaxholm, Stock- 

holm, Rosersberg och Spånga; samt 

v. obscura, TUTT: mörkt rödbrun, med gul eller vit njur- 

fläck; 4 exemplar från Södertälje. 
Hydroecia lucens, Frr. Utom huvudformen: mörkt brun- 

röd i grundfärg, en gÖ tagen i Rosersberg den 21 aug. 1887, 

har jag fått 

v. pallida, TUTT: mattgrå med svag dragning till rött, 

njurfläcken vit; en 2 från Rådmansö den 10 augusti 1884!; 

samt 
v. rufa, TUTT: klart ljusröd; tre exemplar från Rådmansö, 

Vaxholm och Dalarö. 
Hydroecia micacea, ESP. Huvudarten har jag funnit vid 

1 Detta är samma fynd, som omnämnes i Entom. tidskr. 7: 103 un- 

der namn av Hydroecia nictitans, v. lucens, FRR. 
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Vaxholm, Värmdö och Södertälje. En 2 mäter ej mindre 

än 42 mellan vingspetsarna. — Avarter har jag två, nämligen 

v. grisea, TUTT, vitgrå med någon dragning åt köttfärg; 

en hona från Spånga 1889; samt 
v. brunnea, TUTT, framvingarna bruna; två hannar från 

Värmdö 1896 och 1898. 

Nonagria typhae, TANBG. Tagen så nordligt som Rimbo 

i Uppland af W. MEVES. 

Tapinostola musculosa, HB. Denna art uppgives i »Nor- 

dens fjärilar», 1888—1891, dittills vara funnen endast i Jyl- 

land. Vid närmare granskning av mina under signaturen 

T. hellmanni placerade exemplar fann jag emellertid, att 

tre av dem, nämligen en 3$J och en 2 tagna på Skarpön vid 

Vaxholm den 8 och 5 augnsti 1893, ävensom en $, fångad 

på Värmdö den I augusti 1896, måste tillhöra »usculosa. 
Då dessa båda arter äro mycket lika varandra, är det ej 
omöjligt att flera svenska exemplar av usculosa finnas i 

samlingar under orätt namnbeteckning. Hos hannarna är 

väl säkraste igenkänningstecknet analklaffarnas form, ty ej 

alltid framträda framvingarnas två vitaktiga längsstreck fullt 
tydligt, särskilt om exemplaret råkar vara något slitet. 

Tapinostola hellmanni, EV., jämte dess ab. saturata lyc- 

kades jag få i 13 exemplar vid Rådmansö, Vaxholm, Värmdö 

och Södertälje; båda formerna förekommo på samma lokaler 

och tider (Entom. tidskr. 7: 103, 75: 96). Även WERMELIN 

har funnit arten.i Södermanland (Entom. tidskr. z2: 15.) 
Jag har exemplar, som ej hålla mer än 21—22"' mellan 

vingspetsarna, utan att därför tillhöra 7. furva; de äro hannar, 

vilkas analklaffar giva utslaget. 

Leucania impura, HB., v. fuligostna, HAW. Till denna 

varietet, vilken har ett mindre antal svarta punkter på fram- 

vingarna än HÖBNERS huvudform, höra alla de av mig tagna 

Zmpura-exemplaren från Rådmansö, Stockholm, Spånga, Vax- 

holm och Södertälje. De sakna den ena av dubbelpunkterna 
ovanför mittribban och punkten nära inkanten på framvingarna. 

Leucania pallens, LL. Exemplaren av höstgenerationen, 

augusti—september, synas vara påfallande mindre, 29—30"', 

än de från sommaren, juni—juli, som mäta 32—38"' mellan 
vingspetsarna. Av 
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v. ochracea, ST., — som har framvingarna ljust rostfär- 

gade med svagt rödaktig anstrykning, mörkare streck mellan 

ribborna, de mörkaste vid bakkanten, samt bakvingarne något 

gråpudrade — har jag två honor från Vaxholm 1893, och 

Stafsjö i Södermanland 18983. 
Leucania comma, I., v. ochracea, TUTT. Av denna form, 

vars grundfärg på framvingarna är brunaktigt ockra, 

dragande i rött, har jag exemplar från Hälsingland, Råd- 

mansö och Vaxholm. 

En vid Södertälje den 6 juli 1913 tagen 2 har hjässa, 
halskrage, vinglock, thorax, bakkropp, framvingar och bak- 

vingar enfärgat ljusgråa, utan andra teckningar än det svarta 

rotstrecket och en ytterst liten svart punkt vid diskfältets 

utkant. Den torde kunna benämnas ab. pallida. 

Grammesia trigrammica, HUFN., v. evidens, BORG, med 

roströd grundfärg på fram- och bakvingarna. En g togs vid 

Vaxholm 1893. 

Caradrina morpheus, HUEFN., v. sepiz, HB. I motsats till 

HUFNAGELS gulgråa huvudform skall HÖBNERS sepii vara 

blekt rödbrun. Den senare formen synes nästan vara den 

vanligare i Uppland, jag har den från Stockholm, Rådmansö 

och Södertälje. 
Caradrina quadripunctata, FAB., v. albina, EVv., som är 

ljust rostgul på framvingarne i stället för mörkare askgrå 

eller gulbrun såsom huvudformen. Funnen vid Vaxholm 

samt på Gottland och Öland. 
Caradrina menetriesi, KRETSCHMAR. Denna sällsynta 

art har jag fått på Rådmansö och Värmdö samt vid Spånga 

och Södertälje (Entom. tidskr: 7::103). 

Caradrina grisea, EV., har jag lyckats få på Väddö och 
Värmdö samt vid Södertälje och Stockholm (Entom. tidskr. 

BYS, NOÖ 

Caradrina taraxaci, HB. . Utom den rödbruna huvud- 

formen med tydliga tvärlinjer har jag fått 
v. sordida, HAW., rödbrun, utan tydliga teckningar; vid 

Vaxholm 1893, samt 
v. redacta, HAW., askbrun, med otydliga tvärlinjer; från 

Rådmansö, Vaxholm och Värmdö. 

Rusina umbratica, GÖTZE, v. obscura, TUTT: framvingarna 
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enfärgat svartbruna, utan tydliga teckningar, endast njur- 

fläcken stundom svagt antydd. Avstånd mellan vingspetsarna 
27-34 . 5 exemplar tagna vid Södertälje 1913. 

Amplipyra tragopogonis, L., v. tetra, HAw. Grundfärgen 

svartbrun. Flera exemplar från Södertälje 1912 och 1913. 
Taentocampa gothica, L. Av denna synnerligen variabla 

art har jag tillvaratagit ett stort antal exemplar, till någon 
del ock genom uppfödning av larver. Jag har sökt ordna 

dem med ledning av TUTTS bearbetning. Då möjligt är, att 

en eller annan av hans former äro lokalvarieteter hos oss, 

har jag för en tilläventyrs blivande närmare utredning härom 
uppgivit fångstorterna för varje form. 

LINNÉS hufvudform goZ/zca, grundfärgen mörkt svartgrå 

med svart karaktärsfläck (den ringfläcken på sidorna och bak- 

kanten omgivande mörka fläcken), har jag från Väddö, 

Värmdö och Södertälje. 

arp allae, Tunn) blektvitgra, medi svart karalktärs- 

fläck, från Södertälje och Martebo på Gottland. — En 3 
från sistnämnda ställe har på vänstra framvingen karaktärs- 
fläcken avbruten nedanför ringfläcken. 

Var. rufescens, TUTT, rödaktigt grå, fläckig, karaktärs- 

fläcken svart; från Kall i Jämtland(28”') Värmdö, Södertälje, Mar- 

tebo. — En SJS, tagen på äpplehängen vid Södertälje den 3 

maj 1913, har högra framvingen 3,5” kortare än den vänstra, 
med nedtill avbruten karaktärsfläck på den förra. 

Var. suffusa, TUTT, rödaktig, enfärgad, utan andra tyd- 

liga teckningar än den svarta karaktärsfläcken och det svarta 

längsstrecket i fält I b innanför yttre tvärlinjen. En SJ från 

Värmdö, en & från Delsbo i Hälsingland. 

Vär: rufa, TUTT, ljustöd, med svart karaktärsfläck.: 5 

diskimen = blott I. +; em d ar fran Hälsingland, alla övriga 

från Martebo och Södertälje. 
Var. brunnea, TUTT, djupt rödbrun med dragning till 

purpur, och svart karaktärsfläck; från Värmdö, Södertälje 

och Martebo. 

Var. obsoleta, TUTT, mörkt svartgrå, utan tydlig karak- 

tärsfläck; en J från Hälsingland. 
Var. gothicina, H. S., rödaktig, karaktärsfläcken blek 

eller otydlig; från Hälsingland, Värmdö och Södertälje. 
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Var. obsoleta-rufescens, TUTT, rödaktigt grå, med blek 

eller otydlig karaktärsfläck; två par från Hälsingland. 

Slutligen torde jag böra anteckna en egendomlig aberra- 

tion, som jag icke sett beskriven förut. Det är en S, kläckt 

1898 i fångenskap efter en på Värmdö tagen larv. Efter 
grundfärg m. m. tillhör den vv. obsoleta, men fältet mellan 

yttre tvärlinjen och utkanten är genomdraget av längsgående 
vita streck, som ligga på eller invid ribborna 2—7. Jag 

skulle vilja kalla den ab. albostriata. 
Taeniocampa pulverulenta, ESP., v. nanus, HAW., rödak- 

tigt grå, betydligt ljusare än huvudformen; en 3 från Upp- 
land utan närmare angiven fyndort, två honor från Värmdö 
1898. 

Taeniocampa incerta, HUFN., v. pallida, LPA; en JD från 

Södertälje; 

v. nebulosa, HAW.: mörkt skiffergrå med rödaktig an- 

strykning och med mittskugga; från Rådmansö, Vaxholm, 

Värmdö och Torreby 1 Bohuslän; 

v. subcetaceus, HAW.: mörkt skiffergrå, nästan enfärgad, 

med en fin gulaktig våglinje, men med övriga teckningar 

otydliga; en J från Väddö; samt 
v. fuscata, HAW.: djupt brunsvart; en ÖJ från Värmdö. 

Taeniocampa opina, HB., har jag från Värmland och Häl- 

singland; dessutom 

v. firma, HB.: glänsande skiffergrå, med mittlinje (ej 

band); 3 hanar "från Hälsingland, Södertälje och Martebo 

på Gottland; ; 

v. grisea, TUTT: ljusgrå, mittskuggan nästan borta; en 

Fifrani Spanga;j samt 
v. intermedia, TUTT : gråbrun, nästan enfärgad; en 3 från 

Hälsingland. 
Panolis griseovariegata, GÖZE, v. grisea, TUTT, är grön- 

grå i grundfärgen i stället för röd. En 3 från Värmland 1884. 

Pachnobia rubricosa, FAB., v. pilicornis, BRAHM, är skiffer- 

grå över hela framvingen, i stället för rödbrun med grå 

framkant; en 2 från Hälsingland. 
Calymnia trapezina, L., v. rufa, TUTT, ljusröd i stället 

för vit- eller ockragrå; med tydliga tvärlinjer. Från Stock- 
holm, Vaxholm, Värmdö och Borgholm åren 1882—1897. 
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En Sf, tagen på Värmdö den 28 juli 1897, utmärker sig 
genom mörkt roströd grundfärg, pudrad med brunt, och en 

brunaktig mittskugga, som nedom njurfläcken utsänder en 
bred gren till framkanten vid våglinjens' början; utkantsfältet 

är brunt, tvärlinjerna tydliga. Kunde måhända benämnas 

ab. badia. 
Cosmaia paleacea, ESP., v. angulago, HAW. Rikt orange- 

färgad, teckningarna roströda. Av denna praktfulla form har 

jag fångat exemplar vid Spånga, Vaxholm, å Värmdö och 
vid Södertälje, ävensom övergångar från densamma till den 

ljusgula huvudformen, vilken sistnämnda i sin rent typiska 

form synes vara mindre allmän i Uppland och Södermanland. 

Dyschorista fissipuncta, HW., v. corticea, ESP., mörkt rost- 

röd i grundfärgen; en dd från Borgholm, Öland. 

En ganska avvikande 2 tog jag vid Södertälje den 25 

juli 1913. Framvingarnas grundfärg är ljust askgrå, där och 
var mörkskuggad, ring- och njurfläckarna av grundens färg, 

den sistnämnda fläcken i mitten något förmörkad. De van- 

liga teckningarna mellan sagda fläckar, tappfläckens spets, 

rotstrecket och kilfläckarna framför våglinjen djupt svarta 

och skarpt framträdande. Bakvingarna äro även ljust ask- 

gråa, mot utkanten något förmörkade. Den kunde benämnas 
ab. pallida. 

Plastemnis retusa, L., förekom på Väddö och Värmdö, 

dock erhöllos endast 3 honor (Entom. tidskr. 75: 96). 

Plastenis subtusa, L. Av denna rätt sällsynta fjäril togos 

8 exemplar på Värmdö. WERMELIN uppger sig (Entom. 

tidskr. 9: 96) hava funnit den vid Erstavik i Södermanland. 
Cleoceris vimtinalis, FAB. Bland de många exemplar jag 

fått av denna art passa blott 2, en s$ och en £, från Rosers- 

berg och Värmdö, in på FABRICII huvudform: framvingarnas 

inre hälft mörkare, brunaktig, den yttre hälften grå. Alla 

övriga exemplaren, de flesta från Värmdö, tillhöra HÖBNERS 
scripta, med ljus silvergrå grundfärg över hela framvingen. 
Den senare formen synes alltså vara den vanligaste i Uppland. 

Orikosia. lota, CL., vispallida, TYuTT. Alla vingar ljust 

gulaktigt gråa, den mörka fläcken i njurfläckens nedra del 

ävensom våglinjen starkt framträdande. En g$ från Stock- 
holm; samt 

Entomol. Tidskr. Årgzg. FIELD (IGT). 3 
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v. rufa, TUTT. Framvingar rödaktiga. Tagen vid Stock- 
holm, Svartsjö och Södertälje. 

Orthosia circellaris, HUFN., v. ferruginea, HB., med gul- 

röda framvingar, tagen vid Vaxholm, Värmdö, Rosersberg 

och Södertälje. 

Orthosia helvola, L. Av denna vackra fjäril har jag 

lyckats erhålla följande fyra från huvudformen avvikande 
varieteter, vilka fynd omförmälts redan förut i Entom. tid- 

skrift 78: 62, nämligen 

rufina, L. = catenata, 'ESP.: lysande röd, tvärbanden 
med dragning till purpur; en dd från Svartsjö; 

v. punica, BORK.: rostgul med mörka, purpurfärgade 

tvärband; en 2 från Värmdö; 

v. ochkrea, TUTT: grundfärgen skiftande i grönt; från 

Värmdö, Svartsjö och Södertälje; samt 
v. rufa, TUTT: ljusröd, tvärbanden otydliga; från Svartsjö. 

Orthosia nitida, FAB., som i »Nordens fjärilar» uppgives 
vara inom Sverige funnen endast i Skåne, Småland och vid 
Stockholm, var på Värmdö ej synnerligen sällsynt. Utom 
huvudformen fick jag tre hannar med grundfärgen i ljus se- 

pia, med de ljusa ribborna ändock starkt framträdande. Över- 

gångar till huvudformen förekommo emellertid. — WERMELIN 

har funnit arten i Erstavik i Södermanland (Entom. tidskr. 

9: 96). 

Xanthia fulvago, L., v. suffusa, TUTT = cerago, NEWMAN, 

utmärker sig därigenom, att framvingarnas teckningar, mörkt 

purpurbruna, sammanflyta till en bred, Y-formig tyanegele ne 

En 2 påträffades vid Södertälje 1913. 

Orrhodia vau punciatum, ESP., skall enligt »>Nordens fjä- 
rilar» vara funnen endast i Skåne och Blekinge samt vid 

Västerås. Mycket gläd blev jag därför, när jag i april och 
maj samt i oktober 1913 på äpplehängen vid Södertälje lycka- 
des få ej mindre än 9 exemplar, därav 5 hannar och 4 honor. 

De synas stöta något mera i rött än de få skåningar jag 

äger. — J. PEYRON uppger den ock vara funnen på Lidingö 

två gånger (Entom. tidskr. 32: 126). 
Orrhodia vaccinii, 1. Bland de omkring 100 exemplaren 

av denna art, vilka jag tagit huvudsakligen vid Södertälje, 
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har jag lyckats återfinna samtliga av TUTT i »The british 

noctuae» upptagna varieteter, och dessutom étt par därtill. 

De äro, utom LINNÉS huvudform, som lär vara mörkröd 

och nästan enfärgad, följande: 

v. ochrea, TUTT: rostgul med rödaktiga tvärlinjer; en 

enda 2 från Södertälje; 
v. variegata, TUTT: rostgul, marmorerad med rött och 

med gulaktiga ribbor; en från Stockholm, 12 från Södertälje; 

v. rufa, TUTT: ljusröd eller kastanjefärgad, nästan en" 
färgad; I från Stockholm, 1 från Hällekis i Västergötland 
och 7 från Södertälje; 

v. spadicea, HB.: rödaktig eller kastanjefärgad, med mörka 

tvärband; 3 från Stockholm, 13 från Södertälje, varibland 

en 8, tagen vid Stockholm den 12 september 1882, utmärker 

sig från andra wvaccirz genom sina långsträckta framvingar, 

som hålla 15” i längd och 7" i bredd; 
v. mixta, STDGR: rödaktig, med framkant och tvärlinjer 

mörkbruna, bandet utmed våglinjen samt ring- och njur- 
fläckarna ljust rödgula; I från Stockholm, 4 från Södertälje, 
bland vilka sistnämnda en synnerligen praktfull S har fram- 

kanten, rotfältet samt ett brett band innanför det ljusa ban- 

det djupt svarta; 

v. unicolor, TUTT: rödaktigt svart, nästan enfärgad; I 

från Stockholm, 8 från Södertälje; 
v. suffusa, TUTT: rot- och mittfält gråsvarta, bandet ut- 

med våglinjen rostrött; av denna form, som TUTT säger vara 

sällsynt, har jag fått endast I $ vid Södertälje; samt 
vy. obscura, TUTT: helt gråsvart, med ljusa ribbor; 5 från 

Södertälje. Denna form torde lätt av misstag kunna Pinos 

till O. Zgula, ESPER, vilken senare art, om den nu verkligen 

är en självständig sådan, jag aldrig fångat, att döma efter 
vingarnas form. 

En avart, som jag ej lyckats inrangera bland ovannämnda 
former, men som är ganska uttycksfull, har grundfärgen mörkt 

askgrå, tvärbanden och mittskuggan otydliga hos de mörkaste 

exemplaren, bandet över våglinjen ljusgrått, ej rödaktigt. 
Ett exemplar från Stockholm, 6 från Södertälje. Jag före- 

slår namnet v. cinerea. 

En annan form, som jag ej heller funnit hos TUTT, ehuru 
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den avsevärt skiljer sig från alla övriga, har hela framvingen 

ända till utkanten sepiabrun, med något mörkare tvärlinjer 

och mittskugga samt något ljusare ribbor. 1 exemplar från 

Stockholm och 5 från Södertälje. Benämningen vwv. sepiae 
vore kanske lämplig. 

En egendomlighet hos O. vaccinzi har jag uppmärk- 

sammat och funnit även hos de flesta varieteterna, men 

ingalunda konstant, nämligen att en del exemplar, hannar 

såväl som honor, hava bakkroppens undersida mer eller min- 

dre betäckt med breda, blåsvarta, glänsande fjäll. Dessas 

betydelse förstår jag ej; till art- eller varietets-kännetecken 

duga de uppenbarligen icke, huru utpräglade de än äro. 
Att jag icke erhållit några vaccinrzz på Värmdö och andra 

orter, där jag samlat mina flesta fjärilar, har sin enkla för- 

klaring däri, att jag ej kunnat kvarstanna på dessa ställen 

så sent på hösten som till fjärilns flygtid. 
Scopelosoma satellitia, L., v. rufescens, TUTT, utmärkt 

genom sin röda grundfärg; åtskilliga exemplar tagna vid 

Södertälje, där även v. örunnea, LPA, erhölls. 

Scoliopteryx libatrix, L., v. suffusa, TUTT; grundfärgen 

ljusgrå, utan röda fläckar utanför yttre tvärlinjen. 2 honor 
från Södertälje. 

NXylina socia, ROTT., är ej synnerligen sällsynt vid Söder- 

tälje; nordligast har jag funnit den vid Rosersberg. 2 hannar 

från Värmdö och Södertälje tillhöra v. umbrosa, ESP., som 

är blekt rostgul med mörk mittskugga nedom njurfläcken. 

Calocampa solidaginis, HB., har påträffats vid Södertälje. 
Plusia moneta, FAB., v. esmeralda, OBERTHÖR, är tagen 

vid Hönssäter i Västergötland; dess grnndfärg är gulvit. 
Plusia.-chrysitis, LE. v.. guneta,ll TUTT,) varsitvanrmetallk 

band på framvingen äro sammanbundna genom ett band ut- 

efter ribban 2, har jag funnit vid Spånga, en J, å Rådmansö, 
en 28, och vid Stockholm, en 2. 

Plusia jota, L., togs så långt norrut som vid Norrtälje- 
viken (Entomol. tidskr. 7: 103). 

ÅAnarta cordigera, THNBG, v. variegata, TUTT, framvingar 

med grått tvärband mellan ring- och njurfläckarna; en 3 från 

Qvickjock; samt 
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v. suffusa, TUTT, framvingar helsvarta ända till våglinjen, 

så när som på den vita njurfläcken; en 2 från Hälsingland. 
ÅAnarta melanopa, THNBG, v. ruprestalis, HB., med bak- 

vingarnas vita partier mycket förminskade; 2 hannar från 
Qvickjock. 

Anarta funebris, HB., funnen af W. MEVES så sydligt 
som på Dalarö i Södermanland år 1884. En 3 därav finnes 
i min samling. 

Erastia uncula, CL. En $J togs på Rådmansö 1885 så 
sent som den 26 juli. 

Catocala promissa, ESP. Av denna vackra och sällsynta 

-art, vilken uti »Nordens fjärilar» uppgives vara inom Sverige 

funnen endast i Skåne och Hälsingland, fångade jag på äpple- 
hängen å Värmdö mellan den 22 juli och den 16 augusti 

aren 1896 och 1897 ej mindre än 6 exemplar, hälften av vart- 

dera könet (Entom. tidskr. 20: 220). 
Ophiusa (=Toxocampa) pastinum, TR., v. pallida, TUTT: 

mycket ljusare, gulaktig. Togs på Väddö samt i Spånga 
och Rosersberg. 

Ophiusa (=Toxocampa) viciae, HB., om vilken AURI- 

VILLIUS i »Nordens fjärilar» skriver: »sällsynt, skall enligt 

WALLENGREN vara funnen i södra Sverige från Skåne till 
Uppland; något svenskt exemplar har jag ej sett», lyckades 
jag den 18 juli 1888 och den 2 juni 1889 att fånga i Spånga 
(Entom. tidskr. 75: 96). 

Laspeyria (=ÅAventia) flexula, SCHIFF., förekom vid Ro- 
sersberg 1887 (Entom. tidskr. 9: 17). En 2, tagen den I 
augusti, mäter endast 21”' mellan vingspetsarna. 

Zanglonatha tarsipennalis, ”TR., v. bidentalis, HB., med 

askgrå, ej gulaktig grundfärg; en s och en $ äro funna vid 

Bodertalje den 14 och 11 juli Ig9r3. 
Hermina tentacularia, L., v. modestalis, HEYD., utan tvär- 

streck. Uppgives i »Nordens fjärilar» vara funnen i Norges 

fjälldalar. En J fann jag på Rådmansö den 11 juli 1885, 
en annan J i Kall, Jämtland, den 7 augusti 1892 (Entom. 

Hedskr. rs: 90). 
Herminia (=Pechypogon) barbalis, CL., v. pectitalis, HB.: 

Framvingarna mörkare gråa med brunaktig ton, inre tvärlinjen 
starkt bågig, våglinjen gulaktig; bakvingarna ljusare gråa än 



» 

38 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

hos "huvudformen med en vitaktig tvärlinje kantad med 
mörkgrått, såsom fortsättning av framvingens vitaktiga våg- 
linje. En $ erhölls på Värmdö den 22 juni 1891. 

Hypena proboscidalis, L. En $ mäter blott 29” mellan 
vingspetsarna. 

Brephidae. 

Brephos nothum, HB. En 3J av denna sällsynta fjäril 

erhöll jag år 1899 kläckt efter en larv, tagen på Värmdö 
(Entom. tidskr. 20: 221). På Lidingö var den förut funnen 

rätt ymnigt av J. PEYRON (Entom. tidskr. 17: 79). 

(Fortsättning följer.) 

Auszug. 

Rhepalocera. 

Polyommatus virgaureae, L. Ein Weibchen aus der Provinz Hälsing- 

land zeigt oben, innerhalb des schwarzen Aussenrandes jedes Hinterflägels, 

eine Querreihe rotgelber, schwarz eingefasster Flecke, und innerhalb dieser 

in den Zellen 2 bis 6 eine Querreihe kleiner, aber sehr deutlicher hellblauer, 

rundlicher Flecke; die dementsprechenden weissen Flecke der Unterseite 

sind verhältnismässig matt. — Fir diesen schönen Falter erlaube ich mir 

den Namen ab. caeruleocincta vorzuschlagen. 

Lycaena icarus, Rott. Ein g, in Svartsjö, Provinz Uppland, gefangen, 

hat die Unterseite der Vorderflägel mit einem bogenförmigen, dicken, 

schwarzen Längsstrich in Zelle 1 b verziert. Es könnte ab. nigroarcuata 

benannt werden. 

Vanessa c-album, L. Ein 2, gefangen bei der Stadt Södertälje in der 

Provinz Södermanland im Jahre 1912, ist auf der Oberseite der Vorderflige 

mit weissgelben eckigen Flecken versehen, nämlich in Zelle 1 b sowohl 

ein — der hellste und grösste — in der Mitte der Zelle, als auch einer 

nahe am Aussenrande, und ferner noch einer in Zelle 2, ebenfalls nahe 

am Aussenrande. Ich schlage vor diese Form ab. gilvomacula zu benennen. 

Argynnis aphirape, HB. Ein der Ossianus, HErRBST, nahestehendes & 

aus der Provinz Helsingland ist oben so stark verdunkelt, dass die rotgelben 

Zeichnungen verschwunden sind bis auf sechwache Andeutungen im Mittel- 

felde der Vorderflägel, Ringe um den runden schwarzen Fleck ausserhalb 

der Mitte aller Flägel, und Punkte am Aussenrande, während die untere 

Seite mit ossianus stimmt. Es hat ein so abweichendes Aussehen, dass es 

wohl einen Namen, ab. fusca, verdient. 
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Argynnis aphirabe, HB., ab. rudolphit, mihi; ab. basalis, mihbi; ab. dis- 

ealis, mihi; ab. limbalis, mihi; ab. cultrimacula, mihi; ab. decorosa, mihi; 

ab. inops, mihi; und ab. selenoides, mihi. Alle diese Aberrationen sind näher 

beschrieben und abgebildet in meinem Aufsatz in dieser Zeitschrift Jahrg. 

15, S. 179—189. 

Argynnis Selene, SCHIFF. Ein bei Stockholm gefangenes 9 hat grosse, 

weissgelbe, sehr hervortretende gelbe Flecke auf der Oberseite der Vorder- 

flägel, von welchen Flecken zwei in der Zelle 1 b und einer in der Zelle 

2 stehen. Ich möchte diese Form ab lucimacula nennen. 

Pararge maera, L. Ein bei Rosersberg, Provinz Uppland, erhaltenes 5 

gleicht sonst der v. monotonia, SCHILDE, aber unterscheidet sich dadurch, 

dass die Vorderfliigel sowohl oben wie unten in der Zelle 3 mit einem extra, 

auf der Unterseite weissgekernten Augenfleck versehen sind, ausser dem 

gewöhnlichen grossen Augenfleck in Zelle 4 und dem kleineren in Zelle 

5. Könnte vielleicht einen eigenen Namen verdienen, den ich zu ab. trio- 

cellata vorschlage. 

Pararge hiera, F. Ein g& von Rosersberg, Uppland, und ein Q aus 

der Provinz Hälsingland zeigen an den Vorderfligeln oben und unten je 

einen recht grossen, weissgekernten Augenfleck in der Zelle 3, ausser dem 

grossen. Augenfleck in Zelle 5 und den beiden kleineren in den Zellen 4 

und 6. Diese Aberration könnte wohl ab. gquadriocellata genannt werden. 

Sphinges. 

Sphinx pinastri, L. Ein bei Södertälje 1913 gefangenes & ist im 

Farbenton bedeutend abweichend von der gewöhnlichen Form. Mittel- und 

Hinterkörper sowie auch die Vorderfligel sind nämlich oben viel dunkler, 

stark in bläulich ziehend; die Hinterflägel sind beinahe schwarz. Ich 

möchte ihn ab. caerulescens nennen. 

Zygaena meliloti, EsP. Unter einer grossen Anzahl dieses Falters, zu 

deren Fang sich mir in den Jahren 1896--97 auf der Insel Värmdö in der 

Nähe Stockholms die Gelegenheit bot, hatte ich das Vergniägen 13 Sticke, 

Männchen und Weibchen, der v. stenztii, FRR., mit roter Querbinde auf dem 

Hinterkörper, anzutreffen. Diese Varietät war friher noch nicht in Schwe- 

den beobachtet worden. 7 

Bombyces. 

Spilosoma mendica, CL. Ein 9, gezächtet bei der Stadt Vaxholm, Pro- 

vinz Uppland, zeichnet sich durch seine vielen schwarzen Punkte aus. 

Auf jedem Vorderflägel steht ein kleiner, länglicher Punkt am Vorderrande 

innerhalb deren Mitte, ein runder und ein länglicher unter der hinteren 

Mittelrippe, ein runder an der Hinterecke der Mittelzelle, ein länglicher in 

Zelle 5 nahe des Aussenrandes, und ein sehr kleiner iäber der Mitte des 

Innenrandes; ein kleiner verwischter Punkt ist ausserdem an der Oberecke 

der Mittelzelle angedeutet. — Auf dem Hinterfligel stehen folgende Punkte: 

ein matter am Aussenrande der Mittelzelle, 3 in einer Querreihe in der 

Nähe des Aussenrandes von Zelle 5 an nach dem Vorderrande zu, von denen 
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der hinterste am grössten und der vorderste am kleinsten ist, und schliess- 

lich ein grösserer und ein kleinerer Punkt dicht beim Aussenrande in den 

Zellen I b und 2. — Fäir diese auffällige Form wäre wohl der Name ab. 

multipunctata bezeichnend. 

Lasiocampa pin, L., trat um das Jahr 1902 und folgende Jahre massen- 

haft in Norwegen auf und iberschritt auch die Grenze der schwedischen 

Provinz Värmland. Zu bemerken sei, dass hier die Entwicklungszeit 2 Jahre 

dauerte. Auch im sädlichsten Schweden scheint diese Zeit erforderlich zu 

sein, welches daraus zu schliessen ist, dass der Prediger und Entomologe 

J. Andersson im Jahre 1891 berichtete, er habe dort im März Raupen ange- 

troffen, deren Länge zwischen 20 und 65'”' variirte. Es mussten unzweifel- 

haft sowohl Raupen vom vorhergehenden Sommer gewesen sein, wie auch 

solche, die schon zwei Winter durchgeschlafen hatten. 

Durch Zucht einer Menge Raupen erhielt ich manche verschiedene 

Formen, von denen die folgenden besonders verdienen eingehender be- 

schrieben zu werden als Repräsentanten verschiedener, bestimmter Gruppen, 

welche jedoch in sich kleinere Variationen aufweisen. Voraus sei erwähnt, 

dass in allen Gruppen die Männchen gewöhnlich dunkler als die Weibchen sind. 

Geht man von der Voraussetzung aus, dass die Hauptform sei wie der 

Falter meistens beschrieben wird: Vorderfliägel oben mit aschgrauer Grund- 

farbe und schwarzen Querstreifen, das Wurzelfeld und eine Binde hinter 

der Mitte rotbraun, die Hinterflugel einfarbig braun, so finde ich nun fol- 

gende Gruppen, die als Varietäten oder Aberrationen anzusehen sind. 

a) Wurzelfeld und Mittelfeld der Vorderflägel gleichgefärbt aschgrau; 

innerhalb der tiefschwarzen Wellenlinie läuft ein Band stark ausgeprägter 

weisser oder (beim 2) grauweisser Pfeilflecke; die Umgebung des weissen 

Mittelflecks gewöhnlich graubraun verdunkelt. Hierdurch erhält der Falter 

ein sehr buntes und schönes Aussehen. Männchen kamen recht oft vor, 

von Weibchen dagegen erzielte ich nur ein Stäck. Ab. formosa, mihi. 

b) Der formosa ähniich, aber sowohl Wurzel- als Mittelfeld zum grössten 

Teil dunkel rotbraun, sonst graumeliert; die Hinterflägel dunkel schwarz- 

braun. Selten, nur ein & erhalten. Ab. fusca, mihi. 

c) Alle Fligel hell isabellfarbig, wenig verdunkelt gegen die Wurzeln, 

bisweilen am Aussenrande etwas grau bestäubt, ohne andere Zeichnungen 

als die etwas dunkleren Querstreifen und den weissen Mittelfleck. Selten, 

nur QQ erhalten. Ab. isabella, mihi. 

Pterostoma palpina, L. Durch Zucht einer Raupe von der Insel Värmdö 

in der Provinz Uppland erhielt ich ein bemerkenswertes & folgenden Aus- 

sehens: Die Grundfarbe der Vorderfligel oben dunkel rotgelb, gegen den 

Aussenrand aschgrau, die Querstreifen sehr verdeutlicht durch die auf den 

Rippen stehenden, ausgeprägt schwarzbraunen Doppelpunkte, die Franzen 

des Hinterrandzahnes schwarzbraun, die Hinterfligel schwarzbraun mit 

hellerem Querstreif, das Feld hinter diesem noch dunkler als die Wurzel- 

hälfte. Dieses interessante Stäck wärde, den Vorderfligeln nach, der v. 

lapponica TEiIcH zugefihrt werden können, wären nicht die Hinterflägel letzt- 

genannter Varietät weiss. Ich schlage deshalb den neuen Namen ab. fusca vor. 

Cymatophora flavicornis, CL1., ab. unimaculata, mihi, die sich dadurch aus- 
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zeichnet, dass die Ringmakel gänzlich verloren gegangen ist. Ich habe sowohlI 

Männchen wie Weibchen in verschiedenen Gegenden, aber nur selten, gefangen. 

Diloba coeruleocephala, L. Bei einem gg aus der Provinz Bohuslän 

und zwei 99 von der Insel Gottland sind die zwei 8-förmigen Flecke oben 

auf dem VWorderfluägel zu einem einzigen Fleck mit zwei grauen Kernen 

verschmolzen. Könnte ab. coalita benannt werden. 

Acronycta rumicis, L. Ein Ög, gefangen auf der Insel Väddö, Provinz 

Uppland, im August 1890, hat oben auf den Vorderfliägeln die weissen 

Flecke der Wellenlinie nach innen bis zum hinteren Querstreif verlängert, 

wodurch die gewässerte Binde weissgestreift erscheint; ausserdem sind die 

Vorderflägel langgestreckter und schmaler als bei andern Exemplaren der- 

selben art. Ab. striata wäre wohl ein passender Name. 

Noctuae. 

Agrotis castanea, EsP. Ausser der v. laevis, HAw. fing ich auf der Insel 

Värmdö, nahe bei Stockholm, am 6. August 1896 eine ungewöhnlich dunkle 

Form dieser Art, ein Q von folgendem Aussehen: Alle Fligel dunkel russ- 

grau, auf den Vorderflägeln mit höchst undeutlichen schwarzen Querstreifen 

und Umfassungen der Nierenmakeln; nur sehr schwache Spuren einer helle- 

ren Wellenlinie sind sichtbar. Ich möchte diese meines Wissens noch nicht 

vorher beschriebene Form ab. fumosa nennen. 

Agrotis baja, FaAB. Bei Rosersberg, am nördlichen Mälarsee, erhielt 

ich am 20. August 1867 ein Q, welches sich durch sehr matte Zeichnungen 

auf gelblich grauem Grunde und dadurch, dass innerhalb der ganzen, kaum 

sichtbaren Wellenlinie eine Reihe gut markierter schwarzer Punkte steht, 

auszeichnet. Ich habe deshalb diese Abart ab. punctata genannt. 

Ein anderes Q derselben Art, am 22. August 1913 bei der Stadt Söder- 

tälje, Provinz Södermanland, gefangen, fällt auf durch die ungewöhnliche 

Bildung des äusseren Querstreifs; der sonst doppelte Querstreif ist näm- 

lich zu einer einzigen Linie verändert, die aus zusammenhängenden schwar- 

zen Bogen besteht, welche auf dem verschwundenen äusseren Teile des 

Doppelstreifs ruhen und mit ihren Wölbungen an den ebenfalls ver- 

schwundenen inneren Teil stossen. Die Grundfarbe der Vorderflägel ist wie 

bei v. coerulescens, TUTT, also rostrot mit schiefergrauem Anflug. Ich schlage 

den Namen ab. xysti vor. 

Noch ein anderes 2, am 31. Juli 1913 ebenfalls bei Södertälje ge- 

fangen, ist fast einfarbig dunkel braungrau, nur 3 in einer Querreihe ste- 

hende schwarze Punkte bei dem vorderen Anfang der Wellenlinie, einige 

kleine schwarze Punkte am Vorderrande, welche die Anfänge der sonst 

fehlenden Querstreifen markieren, und der dunkle Fleck im unteren Teile 

der Nierenmakel sind deutlich sichtbar. Diese Form könnte wobhl ab. monachti 

genannt werden. 

Agrotis rubt, View. Eine schöne Form dieser Art erhielt ich am I. 

Juli 1890 auf der Insel Väddö, etwa unter 60” n. Br. Sie unterscheidet 

sich von der gewöhnlichen Form durch die viel stärkere Dunkelbeschattung 

des inneren Querstreifs und den ausgeprägten Mittelschatten; ferner ist der 
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äussere Querstreif nach aussen von einer schwarzbraunen Binde begrenzt; 

die Wellenlinie ist hell, das Saumfeld ausserhalb dieser schwarzbraun. Im 

äbrigen ist die Grundfarbe hell kastanienbraun. Des bebänderten Aussehens” 

wegen könnte diese Form den Namen ab. fasciata verdienen. 

Agrotis occulta, L. Ein auffallend schönes 9, am 30. Juni 1913 bei 

Södertälje gefangen, unterscheidet sich von der gewöhnlichen Hauptform 

durch bedeutend stärkere blaue Bestäubung der ganzen Vorderflägel und 

durch die ungewöhnlich dunklen Hinterflägel, die den gelblichen Ton der 

Hauptform vermissen und grell gegen ihre schneeweissen Franzen abstechen. 

Ausserdem erscheinen alle Fligel verhältnismässig etwas breiter als gewöhn- 

lich. Alle Zeichnungen der Vorderflägel sind vollkommen deutlich. Ich 

erlaube mir diese Abart ab. caerulescens zu nennen. 

Mamestra glauca, HB. Ein auffallend blaugraues Q, geziächtet aus einer 

Raupe, die so sädlich wie Torreby, Provinz Bohuslän an der Westkiste 

Schwedens, gefunden wurde, unterscheidet sich sehr von den Stäcken aus 

der Provinz Uppland, indem die ungemein dicken schwarzen Keilflecke 

der Wellenlinie unter einander und mit dem ebenfalls aussergewöhnlich 

verdickten schwarzen, halbmondförmigen Fleck vor dem Innenrande zu- 

sammenhängen, wodurch der Falter ein besonders schönes Aussehen erhält. 

Die Aufmerksamheit wäre vielleicht darauf zu richten, ob nicht diese Form 

möglicherweise im siädlichen Schweden konstant sei, wenigstens in den Nie- 

derungen - daselbst, wo die Art indessen äusserst spärlich vorzukommen 

scheint. In solchem Falle wäre wohl die Hauptform als Zwischenstufe 

zwischen der lappländischen v. lappo, DurP. und der oben beschriebenen, 

die ich ab. ornata nennen möchte, anzusehen. 

Mamestra dentina, HB. Ein 2 aus der Provinz Hälsingland hat ein 

eigentuämliches Aussehen. Der Farbenton ist gelblich braun mit verhältnis- 

mässig undeutlichen Zeichnungen. Die sonst in sehwarzem Felde sitzenden 

weissen »Zähne» sind fortgefallen, so dass das Mittelfeld unterhalb der hin- 

teren Mittelrippe aus einem grossen, dunkelbraunen Fleck besteht, der sich 

bis nahe an den Innenrand erstreckt, nur durehzogen von der etwas helleren 

Rippe 2 und fast unmerklich helleren Rippe 3. Ich schlage den Namen 

ab. edentata vor. ; 

Ammoconia caesimacula, FaAB. Ein bei Svartsjö am Mälarsee am 11. 

September 1886 erbeutetes 9, dessen Spannweite 43''' beträgt, hat die Vor- 

derflägel auffallend hell, gelblich grau, und ermangelt sowohl des dunklen 

Fleckes ausserhalb der Nierenmakel, als auch des braunen Schattens inner- 

halb der Wellenlinie. Es könnte ab. pallida genannt werden. 

Miselia oxyacanthae, L. Ein & vom 11 September 1886 und ein Q 

vom Tage zuvor, beide bei obengenanntem Svartsjö gefangen, sowie auch 

ein Q, erhalten bei der Stadt Södertälje am 3. Oktober 1913, sind auf den 

Vorderflägeln verziert mit silberweissen Querbinden innerhalb der Wellen- 

linie, bisweilen mit schwachen, dunkleren Pfeilflecken in der Binde. Ich 

möchte sie v. argentea. nennen. 

Hadena lateritia, HuFnN. Ein schwarzbraunes &, ohne andere Zeich- 

nungen als den weissen Aussenrand der Nierenmakel und eine schwache 

Andeutung der helleren Wellenlinie, fing ich bei Södertälje am 19. Juni 

1913. Waäre wobhl nigricans zu nennen. 
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Hadena literosa, HB. Von dieser kleinen, schönen Art erhielt ich bei 

der Kiästenstadt Vaxholm, östlich von Stockholm, in den Jahren 1894—1897 

vier Stiäcke, die sich von der Hauptform dadurch unterscheiden, dass die 

Fligeldecken und der Thorax — anstatt grau — rotbraun sind, stark ab- 

stechend gegen den grauen Halskragen, und dass die »gewässerte Binde » 

sehr intensiv rosenrot, nicht nur.rot angeflogen ist. Ich möchte diese rei- 

zend zarte Form v. delicata nennen. 

Leucania comma, L. Ein bei Södertälje am 6. Juli 1913 gefangenes 9 

hat Kopf, Halskragen, Flägeldecken, Mittelkörper, Hinterleib und alle Fligel 

oben einfarbig hellgrau, ohne alle andere Zeichnungen als den schwarzen 

Wurzelstrich und einen äusserst kleinen schwarzen Punkt am Querast. 

Könnte wohl ab. pallida heissen. 

Taeniocampa sgothica, L. Eine merkwirdige Aberration zeigt ein g&, 

aus einer Raupe von Värmdö 1898 gezuächtet. Der Farbe nach gehört das 

Stäck zur v. obsoleta, Tutt, da es dunkel schwarzgrau ist, ohne deutlichen 

dunklen Fleck vor, unter und hinter der Ringmakel, aber das Feld zwischen 

dem äusseren Querstreif und dem Saume ist quer durechzogen von weissen 

Strichen, die auf oder neben den Rippen 2—7 liegen. Ich möchte den 

Namen ab. albostriata vorschlagen. 

Calymnia trapezina, L. Ein auf Värmdö am 28. Juli 1897 gefangenes 

FJ zeichnet sich aus durch dunkel rostrote, braun bestäubte Grundfarbe und 

bräunlichen Mittelschatten, der unter der Nierenmakel einen breiten Zweig 

bis zum Vorderrande am Anfang der Wellenlinie entsendet. Das Saumfeld 

ausserhalb der Wellenlinie ist braun, die Querstreifen sind deutlich. Könnte 

vielleicht ab. badia genannt werden. 

Dyschorista fissibuncta, Haw. Ein abweichendes 9 bekam ich bei 

Södertälje am 25. Juli 1913. Die Grundfarbe der Vorderfliägel ist hell asch- 

grau, hier und dort dunkel beschattet, die Ring- und Nierenmakeln haben 

die Grundfarbe, die letztere Makel ist in der Mitte etwas verdunkelt. Tief 

schwarz und scharf hervortretend sind die gewöhnlichen Zeichnungen zwi- 

schen den Makeln, die Spitze der Zapfenmakel, der Wurzelstrich und die 

Keilflecke vor der Wellenlinie. Die Hinterflägel sind ebenfalls hell asch- 

grau, nach aussen etwas verdunkelt. Ab. pallida, mihi. 

Orrhodia vaccinit, L. Eine Abart, die ich nicht in die vielen von 

TuTtTt beschriebenen Variationen habe hineinbringen können, die aber recht 

ausdrucksvoll ist, habe ich in 7 Exemplaren bei Södertälje und Stockholm 

gefangen. Die Grundfarbe ist dunkel aschgrau, die Querstreifen und der 

Mittelschatten sind bei den dunkelsten Sticken undeutlich, die Binde der 

Wellenlinie entlang ist hellgrau, nicht rötlich. Var. cinerea, mihi. 

Eine andere Form derselben Art, die ich ebenfalls nicht unter TUTTS 

Varietäten herausfand, sich aber auffallend von allen äbrigen unterscheidet, 

hat den ganzen Vorderflägel bis zum äusseren Saume sepiafarbig, mit 

etwas dunkleren Querstreifen und Mittelschatten, nebst etwas helleren Rippen. 

Ich fand 6 Stiäcke davon bei Södertälje und Stockholm: Der Name v. 

sepiae wäre wohl zutreffend. 

(Fortsetzung ist in Aussicht genommen.) 



Bidrag till kännedomen om de nätspin- 

nande Trichopter-larvernas biologi. 

Av 

Gunnar Alm. 

Med en plansch. 

Som bekant bygga flertalet Trichopter-larver ett slags 
rör eller hus, med vilka de krypa omkring, och som van- 

ligen äro beklädda med i omgivningen allmänna föremål, så- 
som bladbitar, pinnar, barr, snäckor, sandkorn o. s. v. Dessa 

egendomliga byggnader voro redan långt tillbaka i tiden upp- 

märksammade, och talrika iakttagelser och undersökningar 

gjordes häröver. Småningom fann man emellertid, att inga- 
lunda alla Trichopter-larver byggde dylika hus, utan att det 

fanns en stor grupp, omfattande de s. k. campodeoida for- 

merna, vilka antingen fritt kröpo omkring utan att spinna 

vare sig hus eller några andra slags vävnader, eller också 

förfärdigade de stora orediga vävnader, vari de emellanåt 

uppehöllo sig. En tredje typ åter utgjordes av former, vilka 

av spinntrådar och slem -uppmurade långa slingrande gångar 

på stenar och andra i vattnet liggande föremål. 

Man fann dock snart, att denna uppdelning av de skilda 
larvtypernas olika biologiska levnadssätt ej höll fullt streck, 

i det transportabla hus även anträffades inom de campodeoida 

larverna, och genom flera under slutet av 1800-, men i syn- 

nerhet under 1900-talet gjorda fynd förändrades den forna 

åsikten alltmer därhän, att även de campodoida larverna 

hade förmågan att spinna rör och hus, och att dessa larver 

stundom ställde sin spinnförmåga i näringsfångstens tjänst 
genom att tillverka fångstnät av olika typer. Dylika fångst- 

nät äro i synnerhet noggrant undersökta och beskrivna av 

WESENBERG-LUND, och huvudsakligen föranledd av hans pu- 
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blikationer häröver, har jag under senaste tiden börjat sys- 

selsätta mig med dessa intressanta djurformer. Detta av så 

mycket större skäl, som vårt land med sina otaliga rinnande 

vattendrag utmärkt bra lämpar sig för studiet av de campo- 

deoida Trichopter-larverna, av vilka flera familjer uteslutande 

träffas i rinnande vatten. Underligt nog ha i Finland av den nu 

döde, framstående trichopterologen SILTALA inga fynd av ovan 

omtalade fångstnät gjorts, och för övrigt kunna de spridda upp: 
gifter, som hittills finnas, ej ens i någon nämnvärd grad anses 

tillfyllestgörande för en säker kännedom om dessa djurs bio- 

logi. Som jag på annat håll har för avsikt att närmare skildra 

några av mig gjorda iakttagelser, kommer jag här endast att, 

i den händelse det möjligen kan intressera tidskriftens läsare, 

lämna en kortfattad redogörelse häröver. 

De av mig hittills funna fångstnäten hänföra sig till 

Neureclipsis bimaculata (L.) Polycentropus flavomaculatus PICT. 

och Hydropsyche sp. De tvenne första arterna äro varandra 

tämligen närstående och förekomma på liknande lokaler, 

helst i ej alltför starkt strömmande bäckar och större vatten- 
drag. I Uppsala-trakten har jag funnit fångstnät av bägge ar- 

terna 1 den vid Fundbo kyrka framflytande Fundboån och 

dessutom av den förstnämnda arten vid Delsbo i Hälsingland 

och Smedjebacken i Dalarne, båda lokalerna tämligen stora 

och klara strömmar. Vid första upptäckten av WNeureclipstis- 

larvens fångstnät faller man i förvåning över de regelbundna, 

tratt- eller trumpetliknande, i vattnet slängande näten, vilka 

Olla stora mangder sitta fästade på stenar, palar o. d. De 

största näten ha en längd av närmare I dm., och deras ut- 

seende framgår av figur I b Pl. I. Alltid sitta de med mynnin- 

gen mot strömmen, och det här inströmmande vattnet fit- 

reras genom nätet, varefter de medföljande organismerna i 

allsköns ro förtäras av den i nätets smalare ända sittande 

larven. Upptagna ur vattnet hopfalla näten genast till smut- 

siga, orediga vävnader, och deras bestående ute i vattnen 
torde vara tämligen periodiskt. Av stark ström sönderslitas 

och bortföras de naturligen, men troligen bygger larven snart 

ett nytt. I nätet fastna medföljande föremål, varigenom det 
får en vid olika årstider varierande färg, beroende på arten 

av det plankton, som medföres. 
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Av en annan typ äro de fångstnät, som träffas hos Poly- 

centropus. De ha, såsom figur 2 utvisar, formen av ett svalbo, 

vars bakre, åt strömmens nedre lopp vettande del övergår 

i en på underlaget utbredd vävnad, vari larven har sin plats. 

Nätets verkningssätt och uppträdande 1 övrigt är detsamma 

som hos Neureclipsis. 

Nu framställer sig genast den frågan, varför äro dessa 
nät så sällsynta, och varför uppträda de endast under vissa 

tider? Då nämligen larverna äro synnerligen allmänna på 

alla passande lokaler och under hela året, är det ju förvå- 

nansvärt, att fångstnät så sällan anträffats. Under vanliga 
förhållanden spinna de nämligen endast stora på stenar och 

andra föremål o. d. utbredda vävnader, varifrån de göra ut- 
flykter för att förskaffa sig näring. Denna utgöres av alle- 

handa mindre djur, såsom maskar, Chironomid- och andra 

insekt-larver.. Man tycker då, att de på detta sätt bra borde 

kunna uthärda »kampen för tillvaron», men stark ström och 

motverkande förhållanden i övrigt tvinga dem till andra ut- 

vägar, och en sådan är enligt min mening förfärdigandet av 

fångstnät. Om nämligen det vattendrag, vari larverna leva, 

är rikt på medföljande plankton och andra smärre organismer, 
och tillika strömstyrkan är så stor, att de ha svårt att krypa 

omkring utan att ryckas med av vattnet, vore det ju av stor 

vikt, om denna sista olägenhet kunde undvikas och den förra 

egenskapen hos vattendraget utnyttjas. Detta är just, vad 

som här skett, och de båda förhållandena stå, som lätt inses, 

i växelverkan. Är nämligen strömmen stark, hindras larverna 

att krypa omkring, men de få då i stället genom uppsättande 

av fångstnät så mycket rikligare näring. Denna sistnämnda 

måste ju nämligen bli avsevärt större, ju starkare strömhas- 
tigheten är. Nu äro emellertid olika vattendrag i hög grad 

olika beskaffade med avseende på det medförda planktonets 

talrikhet, och häri, såväl som i de förut berörda, växlande 

strömförhållandena, tror jag man får söka förklaringen till 

fångstnätens spontana och periodiska uppträdande. 

Under ' vintern och förvåren träffas ej dylika nät, och 
under dessa årstider är även tillgången på plankton minst. 

Vad nu åter de olika nättyperna vidkommer, måste 
dessa olikheter bero på förhållanden hos larverna själva. 
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Att de yttre faktorerna härvidlag ej spela någon roll, fram- 
går av att jag funnit nät av såväl /Veureclipsis som Polycentropus 
på samma lokal och således under samma yttre betingelser. 
Några mera i ögonen fallande skiljaktigheter hos larverna 
äro emellertid svåra att upptäcka — med undantag av vissa 
olikheter i benens byggnad och borstbeklädnad — vadan 
väl även instinkten här har stor betydelse. 

Att utreda dessa förhållanden, liksom även fångstnätens 
förfärdigande torde anses som de för närvarande viktigaste 
frågorna, vilka här förtjäna att lösas, och möjligen kunna 
mina obetydliga iakttagelser något bidraga härtill. För att 
närmare studera djuren och dess spinnande har jag haft tal- 
rika exemplar i akvarier, där de trots det stillastående vattnet 
levt länge — då detta skrives ungefär 4 månader — och 
endast - förtärt ibland insläppta mygglarver. Dock måste ut- 
tryckligen framhållas, att olikheterna mot djurens vanliga 
uppehållsorter äro mycket stora, och främst spelar då natur- 
ligtvis saknaden av rinnande vatten en viktig roll. 

För att närmare studera, huru larverna gå tillväga vid 
Spinnandet, insläppte jag dem, endast en i taget, i urglas, 
vari de stundom funno sig väl tillrätta och kunde iakttagas 
under mikroskopet. Vanligen spinna de blott under nätterna, 
men understundom lyckades jag även få tillfälle att se detta 
under dagen och vid lampbelysning. Då dessa förhållanden, 
för så vitt jag vet, ännu ej blivit undersökta, vill jag i kort- 
het relatera larvernas tillvägagångssätt. Dessa undersöknin- 
gar hänföra sig till Neureclipsis, av vilken det oftast lycka- 
des erhålla under dagen spinnande individer. 

Då larven ämnar börja spinna, ligger den på sidan, hop- 
rullad och med bakre delen av kroppen och de s. k. fast- 
hållshakarna inslagna mot buksidan. Främsta benparet hålles 
rätt framåtriktat, parallellt med huvudet och främre kropps- 
ringarna, vilka hållas i rak linje. De båda bakre benparen 
däremot hållas uppdragna, tryckta till sidorna. Under livligt 
darrande rörelser i mundelarna ser man därefter en fin, 
början korkskruvartat vindad tråd frampressas ur den out 
framskjutande underläppens spets. Detta, att den nyspunna 
tråden är fast och upprullad, spelar, såsom jag längre fram 
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kommer att visa, en viktig roll för tydandet av vissa organs 
funktioner vid spinnandet. 

Sedan nu en tråd av ovannämnda utseende spunnits, 

skall den uträtas och fästas, vilket allt, efter vad jag kun- 
nat finna, sker med frambenens tillhjälp. Under hastiga i 

fram- och tillbakaled gående sträckningar av dessa ben på- 

skjutes den upprullade tråden och utdrages småningom. Tro- 
ligen glider tråden under denna procedur mellan ändleden 

och de vid dennas bas befintliga m. 1. m. starkt sågade eller 

tandade borsten. Dessa borst synas just ha till uppgift att 

hindra tråden att glida undan inåt benet, vilket annars lätt 

kunde inträffa, och varvid ej det åsyftade resultatet komme 

att uppnås. Vad det härefter kommande fästandet av tråden 

angår, kan jag tyvärr ej säkert besvara frågan, huru detta 

tillgår. Dock tror jag ej, såsom vanligen antages, och vil- 

ket även WESENBERG-LUND uppgiver, att detta skulle ske 

med labiallobens spets och genom från denna, alltså ur 

spinnapparaten, utströmmande sekret. Då ju nämligen tråden 
ej fästes direkt, utan först en stund hänger fri från labium, 

vore det högst svårförklarligt, om fästandet, som ju borde 

ske i trådens spets, skedde med labium. Man kunde ju vis- 

serligen tänka sig, att tråden fästes vid sin bas, och att där- 

efter spinnandet fortsatte, varefter återigen samma procedur 

upprepades, men detta överensstämmer ej med mina iakt- 

tagelser. Jag håller därför för antagligt, att det fastklibbande 

sekretet avsöndras från de i benen belägna körtlarna, vilkas 

utföringsgångar mynna vid basen av ändklorna och de där 

sittande borsten. Då nämligen dessa körtlar, varpå jag här 
nedan närmare kommer att ingå, saknas hos de »raupen- 

formiga» larverna jämte familjen Hydropsychide, hos vilka 

de nyspunna trådarna äro av ett helt annat utseende och 

själva synas äga den fastklibbande förmågan, ligger det, så 
vitt jag kan förstå, nära tillhands att antaga, att hos de 

med tunna, stela spinntrådar försedda larverna denna funk- 

tion övertagits av de här förekommande benkörtlarna. 

Men, låtom oss återgå till den spinnande larven! Då 
denna väl fått tråden stadigt fäst, drager den densamma un- 

der energiska knyckningar på kroppen med sig bakåt och 

fäster den ånyo på en annan punkt, och på liknande sätt, 
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under omväxlande spinnande, utsträckande och fästande, fort- 

går larven, till dess ett nätverk av i alla riktningar löpande 

och varandra korsande trådar uppstår. Detta nätverk ligger 
nu platt utbrett på botten, endast fästat i periferierna, och 

larven kryper härefter in under detsamma, som således kom- 

meNtattrbilda rett tak over denna. (El I, fg.3:a,)  Kedan 

vid flyktigt påseende märker man, att detta är mera utdraget 

i den riktning larven intager, och småningom blir detta allt 
tydligare, därigenom att larven drager de på ömse sidor utåt 

gående trådarna inåt mitten och här liksom flätar ihop dem. 
Detta sista sker genom växelvisa inslagningar med i synner- 

het frambenen, på vilkas innersidor finnas rader av starka 

borst, som härvid ingripa i varandra och sammanfläta trå- 

darna. Sedan detta fortgått en stund, så att verkliga väggar 

bildats på sidorna, dragas dessa allt närmare mittlinjen och 

vikas även inåt något, vilket allt resulterar däri, att ett i 

bägge ändar m. l. m. öppet rör uppkommer (Pl. 1, fig. 3 b). 
Dock utgöres nog ofta bottnen till detsamma delvis av glas- 

skålens botten, varför möjligen benämningen rör är oriktig, 

men stundom förefaller det vara tämligen rörligt på mitten, 

och i så fall är naturligtvis röret fullkomligt slutet. Vid bägge 

ändarna är detta rör, som har en en längd av c:a 2 cm., 

starkt fästat vid underlaget genom de här kvarstående de- 

larna av det ursprungliga platta nätet. Dock förändras och 

förstärkas fästetrådarna i vissa riktningar, varigenom de båda 
in i röret ledande öppningarna förstoras och utvidgas. 

I detta rör sitter nu larven, ofta slängande med kroppen 

i vågformiga rörelser, för underlättande av respiration och 

cirkulation, och han kan även bekvämt så att säga rulla sig 

över sig själv, så att han kommer att intaga ett omvänt 

läsermmot.;det förra, ds v: s. med huvudet åt den ända, där 

förut bakkroppen med fasthållarne voro. Dessa sista, i bak- 

kroppens spets sittande, synnerligen rörliga klor erhöllo först 

namnet pådrivare (»Nachschieber»), men då en sådan verkan 
befanns vara omöjlig, förändrades namnet till fasthållare (»Fest- 

halter»). Med dessa hakar sig nämligen larven fast i trådar, 
växter, skrovliga och slemmiga ytor o. d., varigenom han 

lättare undgår att bortspolas av vattenströmmen. Dock ha de 

även betydelse såsom lokomotionsorgan, men i omvänd rikt- 

Entomol. Tidskr., Årg. 35. H. 1—2 (1914). 4 
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ning, d. v. s. vid förflyttning bakåt. Vill larven hastigt und- 

fly en fiende drager han sig med tillhjälp av fasthållarne ge- 

nom ryckvisa knyckar på kroppen och nya tag med de förra 

synnerligen hastigt bakåt, och denna rörelse går betydligt 

fortare än krypningen framåt, då han mera släpar hela krop- 

pen efter sig. 

Komma nu några matnyttiga smådjur, t. ex. en Chirono- 

midlarv i närheten, rusar larven blixtsnabbt ut och griper 

densamma för att sedermera inuti röret i lugn och ro förtära 
sitt byte. Även mot varandra äro de ytterst fientliga, och 

vid ett tillfälle, då en ur sitt rör utdriven larv försökte in- 

tränga i ett annat redan upptaget rör, utspann sig en häftig 

kamp, som resulterade i att den främmande larven utmotade 

rörets rättmätige ägare och själv installerade sig i detsamma. 

Då jag en stund senare observerade akvariet, var emellertid 

förhållandet åter omvänt, men huru detta hade tillgått, hade 
som sagt undandragit sig mina blickar. Troligen äro dessa 

rör mycket lätt förfärdigade, ty en larv, för vilken jag regel- 

bundet varje dag förstörde röret och borttog alla vävnads- 
delar och trådar, byggde lika ofta upp nya sådana, vilket 

skedde icke mindre än fem gånger. 

I fråga om rörets utseende och dess biologiska uppträ- 

dande i övrigt överensstämma de båda formerna Neureclipsis 

och Polycentropus tämligen väl. Dock är röret hos den se- 
nare försett med talrikare och på längre avstånd från röret 

sig sträckande trådar än vad fallet är med den förra, och 

stundom blir på så sätt det ursprungliga röret nästan dolt 

av en åt alla sidor, men i synnerhet åt ändarna utbredd väv- 

nad. Att de i naturen förekommande vävnaderna, som av alla 

forskare iakttagits, uppkomma på liknande sätt, är väl antag- 

ligt, och troligen tjäna dessa såväl till skydd genom sitt på 

grund av slamimpregnering med omgivningen överensstäm- 

mande utseende, som också till att fånga smärre djur. Trå- 
darna äro nämligen, såsom man lätt kan förvissa sig om, 

m. 1. m. klibbiga, troligen beroende på avsöndringar från 

benkörtlarna, och på stenarna kringkrypande djur fastna där- 

för lätt, varvid de bliva ett lättfånget byte för den under 
vävnaden lurande larven. På så sätt behöver denna ofta ej 

företaga några längre strövtåg, utan kan hålla sig till sin, ofta 
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tämligen utbredda vävnad. Huru man därför skall söka för- 

klara uppkomsten av de egendomliga fångstnäten är svårt att 

veta, men för närvarande tror jag att man med stöd av mina 

förut framdragna iakttagelser och spekulationer kommer frå- 

gans lösning närmast. Vad det egentliga förfärdigandet av 
ett dylikt nät angår, kan man, då iakttagelsen i vattnet här- 

över äro nästan omöjliga att utföra, endast yttra sig med 

stor tvekan. Det förefaller mig likväl som om det, vad 

Neureclipsis angår, ej skulle möta några oövervinneliga hin- 
der att tänka sig detta. Härvid får man naturligen utgå från 

det enkla röret och från detta söka härleda det större, trum- 

petformiga fångstnätet, och jag skall här i korta drag visa, 

hur jag tänker mig denna övergång. Vi antaga då, att en 

larv börjar spinna på en i ej alltför stark ström liggande sten. 

Först kommer han då att, sedan det platta ytnätet spunnits, 

börja förfärdiga sitt rör i samma riktning som strömrörelsen, 
då härigenom, såvida det ej beror på vissa taxis-företeelser, 

rent fysiskt taget, motståndet kommer att bli minst. I det 
med sin ena öppning mot strömmen vettande röret kommer 

nu vattnet delvis att inströmma och i många fall åtminstone 

genom sitt tryck utspänna dess främre del åt sidorna. Häri- 

genom blir denna del trattformigt utvidgad, men samtidigt 

ökas även ytan, varför de från kanten utgående fästetrå- 

darna måste förstärkas, och hela röret således i sin främre 

del säkrare förankras, än vad på de bakåt och åt sidorna 
vettande delarna är nödvändigt. Nu har således en slags 

kombination av rör och fångstnät uppkommit, och dylika har 

jag även funnit på en sten i den förut omtalade Fundboån. 
Dessa rör (Pl. 1, fig. I a) sutto nämligen helt och hållet fäs- 
tade på stenen, övergingo bakät och åt sidorna i en svagt 
utbildad vävnad, varemot de framtill voro. utvidgade och 
med trattlika, öppna mynningar riktade mot det inströmmande 
vattnet. Att ur ett dylikt rörnät sedermera tänka sig upp- 
komsten av ett större, fritt sittande fångstnät, vållar ej alltför 
stora svårigheter. Vid starkare ström, då larven ej kan lämna 
röret för att krypa omkring och söka näring, finner man då 
nämligen rörnätet genom lossande av sidotrådarna bli fritt och 
rörligt, sålunda bättre avpassande sig efter strömmens rörel- 
Ser, samtidigt som det genom tillspinnande av de främre fäste- 
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trådarna och deras hopflätande får en större och vidare öpp- 
ning. Härigenom ökas ju även den filtrerande ytan, och 
således indirekt näringstillgången för larven. 

Vi se således, hur de yttre faktorerna samverka vid dessa 

förhållanden. I en sakta rinnande ström skulle ett fångstnät 

vara av mycket ringa nytta för larven, då den härigenom er- 

hållna näringen ingalunda kunde räcka till. Även möter det 

i detta fall intet hinder för larven att fritt krypa omkring och 

bemäktiga sig andra av samma skäl rikligt förekommande små- 
djur. Blir strömmen hastigare, ökas den förstnämnda möjlig- 

heten, samtidigt som den andra minskas, — en övergångs- 

form här är troligen det av mig funna, nyss omnämnda kom- 

binerade nätröret, där såväl den genom strömmens fitrering 

erhållna näringen tillgodogöres, som även larven kan krypa 

omkring. Vid den starkaste strömmen åter försvåras detta 

senare i hög grad, då däremot näringstillgången i själva 

nätet ökas och ensamt för sig blir tillräcklig för larven. 

Det plötsliga uppträdandet och lika hastiga försvinnandet 

av fångstnät får även härigenom sin förklaring, nämligen be- 

roende på växlande vattenmängd och därav framkallade än- 

dringar i strömstyrkan, samtidigt som väl även den m. I. m. 

rikliga förekomsten av plankton spelar in. Jag hoppas i fram- 

tiden genom fortgående iakttagelser häröver få tillfälle att 
säkrare kunna avgöra dessa frågor. 

Vad uppkomsten av fångstnätet hos Polycentropus angar, 

får man väl antaga, att detta sker. på liknande sätt genom 

strömmens utspännande verkan i förening med det ursprung- 

liga rörets tillbyggande och förstärkande genom larven. Det 

högst olika resultatet måste, såsom jag förut framhållit, anses 
bero på skiljaktigheter i djurens organisation och instinkter. 

WESENBERG-LUND har i sin avhandling om dessa larver 

även några spekulationer angående uppkomsten av JVeure- 

clipsis-näten, som jag dock ej kan gå med på. Han antager 

nämligen, att larverna spinna nätet bakifrån och framåt, en 

åskådning som överensstämmer med den allmänna uppfatt- 

ningen om Trichopterlarvernas spinnsätt. Så säger t. ex. 

WESENBERG-LUND i en nyligen utkommen uppsats om vatten- 

insekter, att alla Trichopter-larver med undantag av familjen 

Hydroptilide spinna bakifrån och framåt. Såsom jag förut 
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haft tillfälle påpeka, är denna uppfattning ej riktig, enär de 

här berörda larverna spinna hela röret samtidigt, och där man 

ej kan urskilja någon fram eller bakända, enär larven oupp- 
hörligt byter om ställning. WESENBERG-LUND's åsikt angaå- 

ende dessa larvers spinnsätt är nog därför felaktig och beror 

naturligen på, att han ej lyckats få se larverna spinna några 
rör, då de, enligt vad han själv i sin avhandling säger, en- 

dast spunno under natten. Det ligger ju då närmast till 

hands att antaga ett liknande spinnsätt som hos de i dessa 

avseenden väl kända »raupenformiga» larverna. 

Vi skola nu övergå till den tredje av de i början om- 

talade nätspinnande larverna, nämligen Hydropsyche sp. Denna 

art skiljer sig genast till utseendet från de föregående, i det 

den är mycket kraftigare byggd, med starkt chitinserad hud, 

korta, kraftiga ben och klor, yttre busklika gälar och ett par 

stora borst- eller hårknippen på fasthållarne (Pl. I, fig. 4). 
Dessa egenskaper sammanhänga till stor del med djurens 

uppehållsorter. De föredraga nämligen starkt forsande bäckar, 

vari man ofta träffar dem i oerhörda mängder. Här upp- 

mura de på stenar eller andra föremål synnerligen fasta och 

hårda rör, vilka därjämte stundom äro kombinerade med 

ett slags vid mynningen utspända fångstnät. 
Fångstnäten hos Hydropsysche-larver voro de först upp- 

täckta och beskrivna näten hos campodecida Trichopter-larver, 

och detta redan på 1880-talet, då de i ett par uppsatser om- 

nämndes från Amerika. Sedermera ha sådana även funnits 
i Europa, nämligen i det i sötvattensbiologiska hänseenden 

så väl kända Danmark, där de på många ställen och hos 
trenne arter träffats av PETERSEN, USSING och WESENBERG- 

LUND. Märkligt nog omnämnas de ej av SILTALA från Fin- 

land, ett land, där man dock borde vänta sig att finna dylika. 

Dessa fakta tala liksom förhållandet var med föregående 
arter för, att larverna endast under vissa bestämda förhållan- 

den använda fångstnät, och troligen spela väl härvid de yttre 

förhållandena samma roll som för de förra larverna. I olik- 

het mot dessa förändras dock icke här hela det ursprungliga 

röret, utan larven påbygger endast detta åt ena hållet och 
uppsätter därvid sitt fångstnät. Utseendet av detsamma fram- 
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gar av fig. 5, Pl I rDettegentliga röret (atrmyckettast, dne: 

klätt med slam, halvruttnade växtdelar, friska dylika, isyn- 

nerhet Lemna-blad, små pinnar o. d. I sin främre, mot ström- 

men vettande öppning är det utvidgat till en större förgård, 

och en del av dennas yttre och bakre vägg upptages av fångst- 

nätet. Detta sitter således utspänt i en ram av förgaårds- 
väggen, är så fast, att det tämligen heit kan borttagas och har 

en genomskärning av c:a 10 mm. Hela röret är ungefär 25 

mm. långt. Funktionen hos denna apparat är ju lätt att förstå. 

Vattnet virvlar in i förgården, slås tillbaka mot väggarna och 

pressas ut genom nätet, därvid kvarlämnande medförda pank- 

tonorganismer och växtdelar, vilka sedermera bli ett lätt 

byte för larven. Nätet sitter snett mot vattenströmmen, 

varigenom trycket minskas, och hela denna byggnad är, så- 

som WESENBERG-LUND påvisat, på det mest snillrika sätt 
avpassad för de yttre förhållanden, varunder den befinner sig. 

Under vintern och förvåren finner man ej några fångst- 

nät. Larverna ligga då spiralformigt hoprullade på under- 

sidan av större stenar i ett slags små, av spinntrådar och 
sandkorn hopmurade kamrar. De förefalla synnerligen troga 

och livlösa och göra ett helt olika intryck mot de även under 

dessa årstider livliga Neureclipsis- och Polycentropus-larverna. 
En olikhet mot flertalet föregående uppgifter om fångst- 

nätens utseende och uppförande är, att jag träffat dem på 

djupare vatten eller åtminstone fullkomligt nedsänkta, då det 

i allmänhet uppgives, att de skulle sitta på stenar i själva 

vattenytan. Jag har t. o. m. funnit dem långt ner på sidorna 

av större stenar, där de knappast till följd av ändrade vatten- 

ståndsförhållanden någonsin kunnat nå upp till ytan. Då lar- 
verna ej förfärdiga fångstnät, leva de i rör av samma utse- 
ende som det förut omtalade med nätet kombinerade. Jag 

har även lyckats påträffa en vacker övergångsform mellan 
ett vanligt, enkelt rör och ett dylikt med förgård och fångst- 

nät. Detta var till utseendet mest likt ett vanligt rör, sak- 

nade varje spår till förgård, och det var endast vid närmare 

påseende, som skillnaden märktes. I främre delen fanns näm- 

ligen utspänt ett litet nät av vanlig typ, ehuru endast några 

mm. i genomskärning, och att det verkligen hade funktionen SS! 

av ett fångstnät får man antaga därav, att nätet var alldeles 
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rent och med mot den omgivande fasta ramen skarpt mar- 

kerade kanter. Denna övergångsform synes mig vara syn- 

nerligen viktig för förklaringen av det typiska fångstnätets 

uppkomst. Innan jag ingår härpå, vill jag emellertid nämna 
några ord om de finare strukturförhållandena i fångstnätet. 

Detta består här ej av ett virrvarr av hoptrasslade tunna 

trådar, såsom fallet var hos de förut beskrivna nättyperna, 

utan nätet är på ett utmärkt vackert sätt uppdelat i tydliga 

fyrsidiga maskor (Pl. I, fig. 6), alldeles av ett vanligt fisknäts 

utseende. Själva trådarna äro betydligt starka, dubbla och 
i korsningspunkterna utbredda. Genom mikroskopiska under- 

Söknmnsar av hat manet man, att de, nertill och åt sidorna 

gående trådarna äro dragna först. Dessa äro nämligen all- 
deles raka och jämnlöpande, varemot de över dem spunna 

trådarna kännetecknas av böjningar och utplattningar vid kors- 

ningspunkterna. Man får härvid tydligt den uppfattningen, 

att. dessa trådar själva varit mjuka och lämpliga att fast- 

klibbas vid de undre, förut i annan riktning spunna. Detta, 

trådarnas fasthet och tjocklek, deras dubbelnatur samt deras, 

såsom det förefaller, omedelbart efter spinnandet, klibbiga 

och formbara beskaffenhet, är allt egenskaper, som skarpt 

skilja dem från de hos de förut beskrivna larverna förekom- 

mande, och står i stället, efter vad jag kunnat finna, i full 

överensstämmelse med trådarnas beskaffenhet hos de »raupen- 

formiga» Trichopter-larverna. Dock är det, på grund av trå- 

darnas stora tunnhet hos Polycentropiderna omöjligt att säkert 

avgöra, om dubbelheten verkligen här saknas. WESENBERG- 

LUND säger att trådarna hos Hydropsyche-larvens nät i kors- 

ningspunkterna äro förstärkta med ett särskilt sekret. Detta 

har jag dock omöjligt kunnat finna, utan den därstädes syn- 

liga förtjockningen beror endast på trådens utplattning. På 
samma sätt fästas de även på ett underlag, varom jag ge- 

nom undersökning av från akvarie-larver erhållna trådar kun- 
nat förvissa mig. 

Vad nätets spinnande angår, tror jag mig genom under- 

sökningar av trådarnas olika ålder hava erhållit vissa upp- 

lysningar. Som jag nyss nämnde, äro de nertill och snett 

åt sidorna löpande trådarna säkerligen de först spunna. Se- 
dermera spinnas och fastklibbas andra trådar i motsatta rikt- 
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ningar, och så fortgår det troligen, till dess nätet är färdigt. 
Det betydelsefulla härvid är således, att olika delar av nätet 
spinnas så att säga var för sig, i det först de nedre de- 

larna fullbordas, och härefter växelvis nya partier tillfogas. 

I olika delar komma därför trådarna att gå på olika sätt, så 

att på ett ställe de först dragna trådarna gå i olika riktning 
mot de pa ett annat stallet förstr dragna, OCS- vå 

Såsom är att vänta vid ett dylikt spinnsätt, träffas även 

de minsta och mest regelbundna maskorna i nätets nedre 

delar, varemot de övre och perifera maskorna ofta äro mera 

oregelbundna. Genom denna metod vinnas även vissa yttre 

fördelar. Så blir nämligen nätet färdigt så småningom och 
kan hela tiden till mindre eller större del användas, än om 

först alla trådar i det blivande nätet dragas i en riktning 

och därefter i en annan. Vidare blir nätet något kupigt samt 
starkast i sin nedre del, vilken just genom nätets sneda 

ställning kommer att möta det största motståndet vis a vis 

de av vattnet medförda föremålen. Det kanske viktigaste 

teoretiska stödet för en dylik byggnadsmetod är emellertid 

överensstämmelsen häruti med de, rörformiga, transportabla hus 
byggande, »raupenformiga» larverna. Här har rörbyggandet 

särskilt studerats av OÖSTWALD och WESENBERG-LUND, och 

den senare har noggrant beskrivit förloppet hos Plryganea. 

Denna spinner såsom även alla övriga »raupenformiga» 
Trichopter-larver, bakifrån och framåt, och, då röret skall för- 

längas, spinnes mellan de främsta, fasta kanterna av röret, 

som här är spiralformigt sammansatt, en nätmembran av var- 

andra, visserligen oregelbundet korsande trådar, på vilken 
sedermera de föremål, varmed röret beklädes, fästas. 

En liknande byggnadsmetod hos Hydropsyche synes mig 

högst sannolik. Ty att även här larven bygger bakifrån och 

framåt och ej förfärdigar hela röret samtidigt, förefaller på 

grund av rörets byggnad i det starkt strömmande vattnet 

antagligast. Det skulle i annat fall, innan det i hela sin ut- 

sträckning hunnit beklädas med stödjande föremål, alltför lätt 
hotas att bortföras eller åtminstone förstöras av strömmen. 

Om man härvidlag tänker sig tillvägagångssättet på samma 

sätt som hos Phryganea, skulle den hos den sistnämnda ny- 

spunna, ännu obeklädda nätmembranen motsvara Hydropsyche- 
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larvens fångstnät. Dettas slutliga utbildning sammanhänger 
naturligen då med dess användning såsom plarktenighgandeé 
nät, varför det ju måste vara obetäckt och få en för de 
yttre förhållandena avpassad, största möjliga fångstyta. Att 
röret här är fastsittande spelar vid ovanstående jämförelse 
ingen roll, dä nämligen detta är beroende på larvens i fråga 
uppehållsort. Även hos »raupenformiga» larver har OST- 
WALD vid sina experimentella undersökningar stundom funnit 
fastsittande rör. 

Skulle den nu anförda jämförelsen mellan dessa båda 
Trichopter-grupper verkligen visa sig vara riktig — och jag tror, 
att starka skäl finnas, som tala härför — vore detta en ganska 
egendomlig överensstämmelse mellan dessa varandra för 
övrigt ingalunda genetiskt närstående familjer. 

Slutligen vill jag påpeka den egendomligheten, att nätets 
maskor nästan alltid äro rena och fria från smuts o. d., som 
ju lätt borde fastna i trådarna. Enligt min uppfattning om- 
besörjes denna putsning av benen, vilka på sin insida ha en 
eller flera rader korta, kraftiga borst, bildande en utmärkt 
rensningskam för nättrådarna. WESENBERG-LUND antager, 
att denna putsning skulle ombesörjas av det på fasthållarne 
sittande borstknippet (Pl. I, fig. 4), men denna uppfattning 
kan jag ej förstå. Då nämligen, efter vad W.L. själv säger, 
larven alltid intager samma ställning i röret, vore det ju syn- 
nerligen böckvämn) då han vid putsningen vore nödsakad 
krypa ut ur röret framåt. Benens läge och borstbeväpning 
däremot är ju i högsta grad lämplig för utförande av nätets 
putsning utan några överdrivna ansträngningar från larvens 
sida. Vartill det omtalade borstknippet användes, vet jag 
ej. Kunde det ej möjligen tänkas vara ett slags spärrinrätt- 
ning för undvikande av inträngande i rörets bakre del. Jag 
vill blott påpeka, att liknande, bakåt riktade borstknippen 
även uppträda hos andra i rör och gångar levande insekt- 
larver, t. ex. Trichopter-familjen Psypchomyide, Chironomider, 
Elmis, Limnius. 

Vad spinnkörtlarnas anatomi och spinnapparatens be- 
skaffenhet i övrigt vidkommer, skall jag här ej närmare ingå 
därpå. Jag hoppas emellertid att i framtiden få tillfälle när- 
mare undersöka ddssa förhållanden och det samband, som 
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väl troligen låter påvisa sig mellan larvens spinnmetod och 
de härvid samverkande morfologiska och anatomiska faktorerna. 

Figurförklaring. 

PI 

Fig. 1. Fångstnät af Neureclipsis bimaculata (L), a) rörformigt, fast- 

sittande, b) trattformigt, fritt slängande nät. 

Fig. 2. Fångstnät af Polycentropus flavomaculatus Piet. 

Fig 3. a) nyspunnet ytnät af Veureclipsis; b) nyspunnet akvarierör 

af samma. 

Fig. 4. Fasthållare af Hydropsyche. 

Fig. 5. Rör och fångstnät af Hydropsyche. 

Fig. 6. Nätmaskor från fångstnät af Hydropsyche. 



Några fjärilsfynd jämte puppbeskriv- 

ningar. 

AV 

David Ljungdahl. 

Under somrarna I1910—1913, vilka tillbringats vid Säby 

i Skå socken, Svartsjölandet, Uppland, har författaren gjort 

en del fynd av mindre vanliga arter av de stora grupperna 

Noctu&x och Geometre. Detta har skett dels genom kläck- 
ning av i det fria, under tunt mosslager på berghällar och 

stenar uppletade puppor, dels genom infångande av imagines. 

I den litteratur, som funnits att tillgå, finnas inga eller 

ofullständiga uppgifter rörande nedan omnämnda arters puppor, 

varför här förutom uppgift om kläckningstiden lämnas be- 

skrivningar av desamma och till förtydligande en del av för- 

fattaren utförda avbildningar av puppornas tre sista segment 

sedda underifrån, jämte cremaster och dess beväpning. 

Där så varit nödvändigt, har även.en och annan profi- 

ritning utförts. I sammanhang härmed må nämnas, att det 

som bekant i puppstadiet förefinnes en tydligt framträdande 

könsmarkering. Det honliga märket är alltid beläget å det 

8:de segmentet, det hanliga å det 9:de. Dess utseende hos 

nyssnämnda grupper framgår bäst av avbildningarna. 

Vid kläckning av i det fria uppletade puppor undgår 
man som bekant icke att en och annan gång ur sådana er- 
hålla parasitsteklar, och anföras här nedan de arter, som här- 

vidlag kommit förf. till godo. Bestämningen av dessa har 

gjorts av D:r ABRAHAM ROMAN. 
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Nomenklatur och uppställning är den, som användes av 

A. KocK i hans »Raupen und Schmetterlingskalender» 2 

Auflage, Berlin 1908. 

Noctue. 

Agrotis, O. 

Å. polygona, FABR. Imago funnen d. !9/g 1911. 

4: farbria, 1. Puppor, 49, kläckta d. ”/,voch 16/7 1912: 
Längd 26 mm. Färgen klart kastanjebrun. 3:dje och 4:de 

segmentets framkant med en rad djupa intryckningar, 5:te 

och 6:te segmentets fint punkterad. Puppan i övrigt blank. 

Cremaster kort, blankt med 2 grova, vid basen åtskilda, i 

spetsen utböjda taggar samt 2 sidoställda och 2 ryggställda, 

i spetsen krökta borst. 9g9:de segmentet på hanmärkets plats 

med en svagt antydd, päronformig förhöjning. Se fig. I. 

Å. xanthographia, FABR. Imagines infångade i mängd 

(endast SS) en afton i aug. I910 strax efter solnedgången, 
då de flögo i och omkring en fritt liggande rishög. Puppa, 

sS, kläckt d. ??/7 1912. Längd 15 mm. Färgen mörkbrun. 
grdemseomentets, framkant. svagt, 5:te ö:te och 7:des starkt 

punkterade, i övrigt blanka. Sugtung-. och benslidor glest 
gropiga, vingslidor ärriga. Cremaster kort, i spetsen obe- 

tydligt kornigt, på sidorna med antydan till en torne samt 

med 2 grova, spetsiga, vid basen åtskilda, divergerande tag- 

SATSEN 5: 
Å. simulans, HUFN. Imago funnen d. !?/7 och ”?/7 1912. 
ÅA. grisescens, TREIT. Puppor, SJ SLY, kläckta d. ?9/7—?/s 

NOS saNnERdA TT 7 LOTSAEANST LS NNE kargen jus: 
brun. Till formen något långsträckt cylindrisk. Segmenten 

4—7 1 främre hälften finpunkterade. Cremaster kort, brett, 

vårtliknande, rynkigt och med två vid basen brett åtskilda, 

konvergerande, i spetsen utåtböjda taggar. Se fig. 12. 
ÅA. recussa, HÖBN. Imagines funna d. flsimrOl2tocht d. 

Ja TOT3: 

1 

29 

Epineuronia, RBL. 

ER raspies  LRABR SU Puppors dig rep. kläckta rd. sis 
1912. Längd 21 mm. Färgen mörkt brunröd. Segmenten 
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4—7 grovt punkterade; puppan i övrigt fint rynkig. Cre- 

master utdraget, grovt långsrynkat och under något skåligt, 

med två grova, vid basen åtskilda, något divergerande, 

yttre hälften genomskinliga, vassa taggar. Se fig. 9. 

Dianthoecia, BOoISD. 

D. proxima, HÖBN. ab. ockrostigma, EVERSM. Puppa, £, 

kläckt d. "2/7 1913. Langd- 10, mm. . Fargenm mörskkbiunt 
Till formen något långsträckt cylindrisk, finpunkterad. Ving- 
slidorna mot spetsarna samt ben- antenn- och sugtungslidor 

ärriga, hjässan glest gropig. Segmenten 2—7 på ryggsidan 

med en stor, djup, nagelformad intryckning, som är minst på 

2:dra segmentet och störst pa /:de; Vart och ett av seo- 

menten 5 och 6 på buksidan med tvänne brett åtskilda grup- 

per av borst, 1 varje grupp till ett antal av fyra. De övriga 

segmenten med enstaka bakåtriktade hår. Segmentet 7 snett 

ovan andhålen med en mindre, segmenten 8 och 9 på sidorna 

(det förra vid bakkanten, det senare på mitten) med en större 
torne. Cremaster kraftigt, vårtliknande, oregelbundet rynkigt, 

med 8 långa, solfjäderlikt utstående borst, varav 2 utgå från 

spetsen, 2 från varje sida och 2 från ryggsidan. Se Hg. 2: 

Bryophila, TREIT. 

B. raptricula, HUBN: Puppor, dig, slackta vd Frs/stlioe 

och d. sy 1913: Langdkr2t/e mm. Hartocn RN Seg- 
menten 5, 6 och 7 i främre hälften grovt punkterade. De 

sista segmenten med enstaka, korta, fina hår. Cremaster 

kort, brett, rynkigt och med 2 vid basen åtskilda, något 

divergerande, raka, nålvassa taggar, samt på sidorna om dessa 

15E Yen hn ine [BOSE OS NT IA 

Celzaena, STPH. 

C. Haworthi, CURTIS.  Imago funnen d. ?/& 1912. 

Hadena, SCHRK. 

Fl faraa,. HÖBN. Puppor. od Pstklackta.d.sssm, mon 
Längd 18 mm. Färgen brungul. Formen tämligen långsträckt, 

utdraget avspetsad mot cremaster. Segmenten 4—7 vid fram- 
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kanten punkterade. Cremaster finrynkigt, med 2 grova, kon- 
vergerande taggar samt 2—4 från sidorna utstående borst. 
Pupporna ända till kläckningen ytterst rörliga. Se ER Bo 

H. monoglypha, HUFN. Puppor, J2?, kläckta d. Erock 
i 1913. Se fig. 7. Av en del infångade larver fanns efter 
en tid ett exemplar styvnat och torrt och vid sönderbrytning 
alldeles uppfyllt av parasitflugor; ett annat var helt försvun- 
net, och i dess ställe fanns en rund, limpformig, ockragul 
spånad, som vid undersökning befanns innehålla en krets- 
formig samling av bredvid varandra på ända ställda, 4 mm. 
långa, smala, likaledes gula stekelkokonger. Ur dessa fram- 
kommo d. "—'/s 1913 ett par hundratal parasitsteklar Macro- 
centrus infirmus, NEES av båda könen. SS 10/0. 

H. sublustris, ESP. Puppan, J, omnämnd av författaren 
i denna tidskrift, årg. 32, 1Ort sid: 126. Se i övrigt fig. 14. 
Imago funnen d. ”/; 1912 

Ammoconia, LED. 

ÅA. cecimacula, FABR. Puppor, 22, kläckta d. 389 
1912. Längd 24 mm. Färgen mörkbrun. segmenten 1—38 
punkterade. Cremaster grovt, cylindriskt, djupt refflat och 
med 2 grova, konvergerande, i spetsen utåtböjda taggar. Se 
fig. 4. Ur en puppa framkommo d. ?4/sg 1913 omkring ett 
O0-tal små parasitsteklar tillhörande Chalcidide. troligen 
Coelopisthia, FRST. 

Dryobota, LED. 

D. protea, BORKH. Puppor, JS YSL, kläckta d. NS 
1912. Längd 13'/2 mm. Färgen mörkt brungrön. = Till for- 
men koniskt avsmalnande mot cremaster. Segmenten 4—7 
vid framkanten punkterade, puppan i övrigt mycket fint 
rynkig. Cremaster kort, grovt och djupt refflat, med två vid 
basen brett åtskilda, grova, nålvassa, raka, divergerande tag- 
gar. Se fig. 8. Av under 1913 insamlade puppor övervint- 
rade tvänne och lämnade omkring den I mars 1914 var 
sin parasitstekel, Cratichneumon fabricator, BABR:., ej förut 
kläckt ur denna art. 
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Chloantha, GN. 

C. polyodon, CLERCK. Imago funnen i juni 1910 och d. 

fel LOT: 
C. hyperici, FABR. Puppa, Jg, kläckt d. ”"/7 1913, Längd 

14 mm. Färgen rödbrun, glänsande. De mellersta segmen- 

ten vid framkanten något punkterade, det sista trubbigt av- 

rundat, utan cremaster, men med 2 vid basen åtskilda, svagt 

dubbelböjda taggar; på sidorna om dessa, något åt buksidan 
ett litet, kort och tvärhugget utskott samt på utsidan om 

dessa, men på ryggsidan, ett fint, kort borst. Rätt bakom 

sista segmentets andhål och invid dess bakkant en liten torne. 

Se fig. 6. Arten endast en; gang förut: funnen Wik oMeree 
(LAMPA). 

24 

Caradrina, O. 

C. Menetriesii, KRETSCHMAR. Puppa, 2, kläckt d. "7 
1913. Längd 10 mm. Färgen ljust brungul, glänsande. Seg- 
menten 6—38 vid framkanten grovt punkterade. Cremaster 

saknas. Sista segmentet bär ytterst fyra liklånga, i bredd 

staende och i spetsen" krökta. DOrSt. . SC NISTkL: 
C""faraxaca. HYBN. Puppa, dy kläckt; ds roms fransd 

13!/2 mm. Färgen brunröd. Segmenten 5—7 1 framkanten 

punkterade, ving-, antenn- och benslidor finrynkiga. Cremaster 

kort, brett, tvärhugget, åt sidorna slutande i ett hörn samt 

på mitten med 2 grova, vid basen åtskilda taggar. Arten 

dessutom infångad i mängd på lockbete under några kvällar 
25/ omkring d. ””/7 s. å. 

Hydrilla, BoISD. 

H. palustris, HÖBN. Imago, J, funnen d. ”"/6 1912. 

Orrhodia, HöBN. 

O. vau punctatum, ESP. Puppa, d, kläckt d. !2/9 1913. 

Längd 14!/2 mm. Färgen brunröd, något glänsande. Seg- 
menten 4—7 i framkanten punkterade. Cremaster vårtlik- 
nande, rynkigt, med 2 närstående, raka, i spetsen hårfina 

taggar samt 4 borst, varav 2 stå vid utsidan av taggarna 

och 2 ovan om desamma. Se fig. 10. 
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Calophasia, STEPH. 

(ER lunula, UFN. Imago funnen al 10 7 1910 och (cl 2 ET 3 9 
HN6 TOT2 

Prothymnia, HUBN. 

P. viridaria, CLERCK. Imago förekom tämligen rikligt 
under alla somrarna omkring d. 't/5—"/& och flög under 
soliga dagar på en mindre, till betesmark igenvallad åker. 

Laspeyria, GERM. 

L. flexula, SCHIFF. Imagines funna d. Ma IOTOR 1/8 ro 
ch 1, 205 21, 012 

Ty 73 7 O12. 

Geometre. 

Acidalia, TREIT. 

ÅA. virgularia, HÖBN. Arten har under alla somrarna 
förekommit tämligen allmänt. I prof. AURIVILLIH Nordens 
Fjärilar uppgives bredden mellan vingspetsarna vara mini- 
mum 18 mm., av alla de många infångade exemplaren över- 
steg intet 17 mm. Arten är uppgiven för Skåne, Blekinge, 
Småland, Öland och Gottland. 

ÅA. straminata, TREIT. Imago funnen d. ?/g 1911. 
Å. deversaria, HERR. SCH. Nykläckt exemplar infångat 

ci n2. Puppa. dö kläckt .d. FA TOS Kkangd. gmp. 
Färgen ljusbrun. Cremaster utdraget lökformigt, vid basen 
åtsnört, överallt finpunkterat och med. 6 i spetsen spiral- 
rullade borst. Se fig. 16. 

4. remutaria, HÖBN. Imagines funna d. "—'9/5 1910. 

R hodostrophia, HUBN. 

R. vibicaria, CLERCK. Imago funnen d. Hoj 1910 och 
MTELOD2, 

I 

Scotosia, STEPH. 

S. rhamnata, SCHIFF. Imago funnen d. "/7 och ”/7 1910 
Samtad. >< /7-1OLT. 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. Ho 1—2 (1914). 
XAa 
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Larentia, TREIT. 

L. cognata, THUNBG. Puppa, £, kläckt d. 77 1913. Längd 
9 mm. Färgen grön, med mörkare grön rygglinje, vitaktiga 

sidorygglinjer och ljusa, upptill rödaktiga sidolinjer. De 

mellersta segmenten något punkterade. Cremaster utdraget, 

något tillplattat, rynkigt, under något urgröpt och med 12 i 
spetsen spiralrullade borst. Se fig. 15. 

L. tenmiata, STEPH. Imago funnen d. ”"/7 1912. 

L. suffumata, HÖBN. Imago funnen d. "2/5 LO TOKoch dt 
Ur HOME 

Förstoring 14 ggr. 

Larentia Acidalia Larentia 
cognata, Ihbg. deversaria , Herr.Sch. nigrofasciaria, Goeze. 

Fig. 15—17. 

L. quadrifasciaria, CLERCK. Imago funnen d. ”!/6 och "7. 
NOLORSERE dena sk Hr NOT 

IE designatra, RNOTT. Imago funnen d. fe, 6 LOToROEk 

dr GRTOLSE 
L. galiata, HÖBN. Imagines funna ””/6&—!"/7- 1913. 
Li pupillara,. THUNBG. I denna tidsktft roms sidr20 

omnämnde förf., att denna art infångats som imago vid Mel- 
2/ lösa i Södermanland juni 1906. Den ”/e, ””/e 1911 infångades 

2 1 25/ Eillsionega 3 två exemplar och dy te "/, 1912: ytterligarersexsSekom 

denna art i prof. LAMPA's Förteckning öfver Skand. o. Finl. 

Macrolepidoptera. 

L. sordidata, FABR. ab. infuscata, STAUD. Puppa kläckt 

diro/e LAR. 



D. LJUNGDAHL: NÅGRA FJÄRILSFYND JÄMTE PUPPBESKRIVNINGAR. 67 

Vä yvadraten RENT. Imaemes funna d. 16 192. 

L. nigrofasciaria, GOEZE. Puppa, g, kläckt d. !?/2: 1011 
(i rum). Längd 10 mm. Färgen ljusbrun. Segmenten 1—38 

punkterade. Cremaster utdraget, gropigt, med 2 vid basen 

åtskilda, skarpt divergerande taggar samt några krokböjda 

Horst. Se Fig. 17. 
L.'rubidata, FABR. Imago funnen d. !"/& 1910. 

Tephroclystia, HÖBN. 

I. conterminata, N. Imagines funna d. ?/s 1910 och 
Höjer IgI2. 

T. togata, HÖBN. Imagines funna d. ”"/6, !/7 1912 samt 

fler lOL3. 
T. assimilata, GUEN. Imago funnen d. !"/& 1910. 

Collix, GUEN. 

C. sparsata, "TREIT. Imago funnen d. ”"/6 och ”"/7 1913. 

Crocallis, TREIT. 

Gelenaria, NLA Buppa kläckt dj N/2 1913. Ur puppa 
framkom d. ”"/7+ parasitstekeln Stenichneumon urticarum HGN. 

Epione, DUuUP. 

Vasparalleldrian SCHIEFR Imagines funna 7 |A I9IO 

och ”/8 1913. 

Semiothisa, HUBN. 

S. alternaria, HÖBN. Imago funnen d. ”/7 1912 och d. 

Fin IOL3- 
S. signaria, HÖBN. Imago funnen d. 22 /6 1910. 

Gnophos, TREIT. 

G. obscuraria, HÖBN. Puppa kläckt d. !"/& och !?/& 1912. 
Ur puppa framkom d. !"/7 1912 parasitstekeln Barichneumon 

derivator, WSM. 

(Esordäria. FEUNEG. "Imago funnen d. "2,6 1913. 
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Av en del 1913 insamlade hylsor av Zygena lonicere 

EsP. innehöllo tvänne var sin hårda, svarta kokong, storlek 
9X3'/2 mm, ur vilka framkom parasitstekeln Charops deci- 

piens GR. 

Ur puppa till Penthina variegana, HÖBN. (Microlepi- 

doptera) framkom den !/7 1912 parasitstekeln /foplectis alter- 

2ans, GRAV., vars värddjur ej var förut känt. 



Fyndorter för Diptera. 

Av 

O. Ringdahl. 

I det följande har undertecknad sammanställt en del 
lokaluppgifter för ett antal tvåvingar, tillhörande familjerna 

Stratiomyid&, Xylophagide, Tabanide, Leptidide, Asilide, 

Bombylid&, Therevide, Empidid&, Dolichopodid& och Syr- 

phid&e. Somliga av de upptagna arterna äro mer eller 

mindre sällsynta. Åtskilliga av dem äro ej förut kända från 

Skåne. Såsom nya för vårt land kan jag förmodligen be- 
teckna följande 15: Zabanus Miihlfeldi BRAUER, Hilara qua- 

drifaria STROBL., Hilara aöronetha MIK., Dolichocephala gut- 

ftata HAL., Tachydromia varia WALK., Tachytrechus insignis 

STANN., Clhrysotus cupreus MACQ., Argyra confinis ZETT., 

Porphyrops spinicoxa LW., P. riparia MG., Xiphandrium auc- 

tum LW., Teuckophorus monacanthus LW., IT. signatus ZETT., 

Criorrhina oxyacanthe MG. och C. berberina FABR. Samt- 
liga fynden äro gjorda av undertecknad, de flesta kring Häl- 

singborg (Hbg) och Höganäs på Kullahalvön, många även 

vid Ringsjön i mellersta Skåne o. s. v. 

Nemotelus nigrinus FALL. Höganäs ”/6 12. 
pantherinus L. Råå kärr invid havet, juni, juli. 

> uliginosus L. Torekov ?9/7 12. På strandängar 
vid havet. 

Oxycera Fallenii STEG. Hbg. Jordbodalen vid ett käll- 

Spranen -/sl II. 
» ördanöre ING, INGEN svg Sk 
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Stratiomyia potamida MG. Ringsjön "/7 10 på umbellatblommor. 

Odontomyia argentata FABR. Av ZETTERSTEDT endast känd 

från Uppland. Arten uppträder om varen. 
Fångade denna art den 3 maj 13 vid ett litet 

skogskärr. IS svävade i luften likt Chilosia- 
arterna, £Y sutto på kärrväxter. 

Beris clavipes L. Ringsjön ?/e& 06. 
Xylophagus ater MG. Söderåsen !+/& 09, Hbg i slutet av maj 

på stubbar. 

Tabanus Miählfeldi BRAUER. Ny för Sverige. Höganäs !?/e 
12. Professor LUNDBECK, Köpenhamn, har 

välvilligt bestämt arten. 

» sudeticus ZELLER. I Svensk Inasektfauna nämnd fr. 

Ög. Funnen vid Hbg !/g 07 i en furuplan- 
tering samt vid Torekov ??/; 12. 

»iv maculicornis ZETT. .Söderåsen "M/T II, vRINgsjön 
12/0, 1:25 

; cordiger MG. Söderåsen 9/7 11. 

Chrysops sepuleralis FABR. " Hbg '!f/& 10, Ringsjön !/r 12. 
quadratus MG. Torekov ”?/7 12, Kristianstad ??/7 10. 

Leptis annulata DEG. - Skåne. Lokal? 
Chrysopilus nubecula FALL. Ringsjön !?/; 12, Kristianstad 

20/7 10. Arten skulle enligt ZETT. vara all- 
män. Jag har aldrig lyckats träffa den all- 

mänt utan endast i enstaka ex. 

» luteolusLbALE« RINSSjön.: fsrlO: 

Symphoromyia crassicornis PANZ. Torekov !9/7 08, Ring- 
Sjöna fXfe 10: Faämligen salsyntitSkarene 
Undersåkersdalen i Jämtland fann jag förra 

året arten vara allmän. Den syntes dagligen 

i slutet av juni och början av juli på gärdes- 
gårdar och buskar. 

Ptiolina obscura FALL. Hbg i slutét av juni på stengärdes- 

gård 1 skog; sällsynt. 
Leptogaster guttiventris ZETT. Höganäs ”/e 11. 
Leptarthrus brevirostris MG. Ringsjön ”/7; 10; sällsynt. 

Cyttopogon lateralis" FALL... Hbg "1 O7, Glen OO Gere 
Flöganas, ferl3e 
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fFaphia lava I. Söderäsen +/e 08, "YT tr tämligen all 
män; Åsljunga !9/g. 

> ephippium FABR. Söderåsen ””/& o9, !0/7 11. 
Asilus crabroniformis L. Bökeberg ?/9 07, Råå ”/& 10. Säll- 

synt. 

Rhadiurgus variabilis ZETT. I Raus inraplamtering söder om 
Hbg finnes arten ej så sällsynt under juni— 

aug. Även i östra Skåne vid Åhus har jag 
tagit den i en furuskog 2/7 10. Den sätter 

sig gärna på marken. 

Eutolmus rufibarbis MG. I nv. Skåne under juli o. aug. ej 
allmän. 

Epitriptus cingulatus FABR. Hbg ”/s 1o bland ljung; sällsynt. 

Anthrax fenestratus FALL. Viken Ya 11, Raus plantering 

$/g 09; tämligen sällsynt. 
» paniscus ROSSI. Raus plantering ”/1—"'/9; allmän. 

Bombylius major EL. Hbg '/s 11, Kullaberg ”/s 11 på sälg- 
blommor. 

minor L. Ängelholm ?!/; 13. Vid klitterna på 
Thymaus. 

Phthiria pulicaria MIKAN. Raus plantering ”?/; 07. Förekom 

i stort antal på 7Zhymaus. 
Thereva subfasciata SCHUM. Ej sällsynt kring Hbg och 

Höganäs. Det ser ut, som om vissa Ihereva- 

arter hysa en viss kärlek till nässlor. Denna 

art har jag flera gånger fångat på Urtica dioica. 

» bipunctatar MG.  blbor "(si 07, Viken, > /z IT, Höga- 
NAS S/T MS 

Rhamphomvyia nigripes FABR. Tämligen allmän kring Hbg 

om våren. 
> spissirostris. FALL. Viken 3/5 13, där arten 

svärmade talrikt ovan vattenytan vid en liten 

bäck. 

> spinipes FALL. Hbg 9 okt. 12; sällsynt. 
» simplex ZETT. På strandängar vid Skelder- 

vikent:s/6 2; allman.d Nadnr/s 13. 
» plumipes: HALT RAarar/s lg 
» dentypesk/ZBmr. a hNosanaskkks 2, Hbe rs 

13; sällsynt. 
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Rhamphomyia tibiella, ZETI. HbstuERKL3. 
> hybrida ZETT. Ängelholm ?!'7 13. 

Empis punctata MG. Ringsjön ?/e 06, 7 12. 
»  nitida MG. Under håvning på en fuktig äng vid Råaå- 

än 2515 13: 

e&stiva Lw. Hbg ?t/; 12, Ängelholm !3/g 12. 

» > caudatula Lw. Höganäs ”/e 12. 
Hilara elypeata MG. Råå '!'/5 13 på en fuktig äng. 

Sk guadrifaria I STROBL TINY för Sven gen db onssks: 
& ir I. 

nigrina FALL. Hbg 'Y,—7/9 vid bäckar. 
»  aéronetha MIK. Ny för Sverige. Denna den största 

av våra Hilara-arter, I. omkr. 6 mm., fann jag 

vid en uttorkad bäck i bokskog på Söderåsen 
elen "NG I, 2 

pubipes Lw. Ringsjön !/7 12. 
St iBeckentSPROBIöEbs I SR av Jäl Ringsjön !?/g 13. 

flavipes MG. Ringsjön '"/r Köla: 
Leptopeza flavipes MG. Hbg ”"/s a 
Clinocera stagnalis HAL. Höganäs 29 mars 11 vid en bäck, 

FIboses/skig: 
» Wesmaelii MACQ. Hbg 19 mars, I april; jordbo- 

dalen vid ett källsprång. 

» — fontinalis HAL. Ängelholm !8/g 12 vid en skogsbäck. 
Hemerodromia precatoria FALL. Höganäs !/& 12 under håv- 

ning bland vegetationen vid en bäck. 
» faptoriar Me. Nad 62 

Dolichocephala irrorata FALL. Hbg "/8 13. 
» guttata HAL! Ny för Sverige. uudbodt/smej 

I d. Liknar föregående art men har färre 

klara fläckar på vingarna och har radial- och 

cubitalribborna ej vågiga. 
Gloma fuscipennis MG. Hbg "le 11, ”/e 13. 
Phyllodromia albiseta ZETT. Ävstlbln fölmerar 

Tachydromia varia WALK. Ny för Sverige. Hbg slutet av 

julioch början sav. avg ;rolid, TIRL-CISENES 

lätt på sin gulröda abdomen från alla våra 
övriga T.-arter med pudrad torax, vilka ha 

svartglänsande abdomen. 
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& Sciapus contristans WIED. Hbg "/1 07, "/e 13, Höganäs 9/6 11. 
Neurigona pallida FALL. Hbg !9/& 06, "/s 11, Ringsjön ?/;r 

10, Torekov 29/7 12, Ängelholm !$/; 13. 

Wolichopus planitarsis: FALL. Nåd '/s 13,18. 
» CAmpestriskViGs! Radarköflekle, rs 13, Torekov 

20/ 
Met ÅNE 

lepidus STAG. Torekov 9/7 12, Ängelholm !9/6 : 
NS 

picipes MG. Ringsjön 
16/6 13 

(SLA 

claviger STANN. Höganäs /e 12, Ringsjön '”/s 13. 
discifer STANN: ”Angelbolm ”?/e 11, '9/6 13, täm- 

ligen allmän, Fber = "/e' I 3: 
Wahlbergi ZETT. Hbg ?9/; 13 vid en skogsbäck. 
urbanus MG. Råa t/r. 
trivialis HAL. -Ringsjön !?/g 13. 
SHSCIPennist STANN. Wilbg-=>/s lå, -/9 T3. 
acuticornis WIED. Hbg 59/6 10, Höganäs "9/6 12. 
linearis, MG, - Elboms/e — fe brst 

notabilis: ZETT.) "Raa > "/6e 12: 
caligatus. WAHBB; . Rad vr El; ft 13. 
longitarsis STANN. Råå, iuni, juli, tämligen allmän. 

28 9 /6 10, Ängelholm ?/e 11, 

Tachytrechus ammobates WALK. Ringsjön ?”/& 10, !?/7 12. 

notatus STANN. Tämligen allmän på flera stäl- 
len vid kusten invid Höganäs, Råå ”/s 13. 

insignis STANN. I Dipt. Danica håller prof. 

LUNDBECK för troligt, att den art ZETTERSTEDT 

i Dipt. Scand. upptager som znszgnzs 1 stället 

är zzpicola IW.; insigais skulle i så fall ej 

förut vara funnen i vårt land. Den I sept. 

13 fann jag arten vid Sofiero nära havsstran- 

den på ett fuktigt ställe men även på den 

torra, sandiga marken i närheten, där han- 

narna flögo och sprungo omkring livliga och 

skygga. Ännu den 14 sept. såg jag vid ett 

besök på platsen några exemplar. Arten skil- 
jes lätt från ammobates, vad SJ beträffar, på 

frambenens metatarsus, som är mycket tunn 

och dubbelt så lång som de övriga tarslederna 
tillsammans. 
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Hercostomus cupreus FALL. Hbg slutet av maj—juli täm- 

ligen allmän, Ringsjön ?'/& 10. 
» angustifrons STEG. Hbg ?””/É 12. 
» celer MG. "Ängelholm !8/s.12; Hbg Ye, törs. 

chalybeus/WiIED. Råd ön bb ur ee 

metallicus STANN. Ängelholm ?/& 11, Hbg ?!/s, 
14/0 13. 

Hypophyllus obscurellus FALL. Ängelholm !9/g 12, Hbg ??/; 
—"!7/9 tämligen allmän. 

Chrysotus pulchellus Kow. Höganäs !?/&g 12. 
> cupreus MAcQ. Ny för Sverige. Hbg ?2/s, 14/6 

13. Arten igenkännes på de mer eller mindre 
gula framhöfterna och svarta benen. 

Diaphorus .oculatus- FATT. Elbe >/er f2:0 Råa vg 

Argyra argyria MG. Hbg "7 11. 

confinis : ZBETT Ny för [Sveriges sibibeg Sletetie 
13. Ryggsidan av torax otydligt silverpud- 

rad, epistoma svart, bakbenens metatarsus med 

talrika borsthår. 
» auricollis MG. Ej sällsynt kring Hbg under juli, Ring: 

DIN 

ja 127 sjön ”?/6 10, 
Leucostola, vestita: WIEDE. Iiorekom: "9/,1723 Raab vn 

Porphyrops spinicoxa LWw. Ny för Sverige. Denna art var 

på försommaren förra året tämligen allmän 
kring Hbg. Även vid Lund och på Söder- 
åsen i slutet av maj och vid Ringsjön i slu- 

tet:savs, juni! har jag, fängat den. Attenhan 
svart ansikte och svart kindskägg, tydlig tagg 

på de mellersta höfterna, yttre parningsbi- 

hangen hos gg gaffelkluvna, ben till större 

delen svarta. 

» elegantula MG. Ringsjön !?/g 13. 
nemorum MG. Ängelholm !$/& 13, Hbg ?/s, !/9 13. 

crassipes MG. Tämligen allmän kring Hbg från 

medlet av maj, Söderåsen !"/& 09. 
consobrina ZETT. Tämligen allmän vid Höganäs 

invid havsstranden på fuktiga ställen från slu- 

tetrav-majutrossmsjul 

it 
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Porphyrops riparia MG. Ny för Sverige. Prof. LUNDBECK har 
godhetsfullt bestämt arten. Hannens inre bi- 

hang äro korta och ha i spetsen ett litet stift, 

de yttre äro breda, trekantiga, på utsidan 

naggade och försedda med ett bakåtriktat ut- 

skott. Fångade arten vid samma tid och på 

samma lokaler som cerassipes; den var dock 

sällsyntare än crassipes. 

Svotosmon. punctatus ZETT. -Råa "Yr, fe 12. 
» pumilust Me Höganas /sniI me 12. 

Xiphandrium fasciatum MG. Höganäs !/6 12. 
» monotrichum LW. Höganäs, slutet av maj och 

början av juni. 

» auetum) LV. - Nystförs Sverige. Rad sGglmil3. 
I S. Arten är något större än de övriga X- 

arterna, |. nära 4 mm. Parningsbihangen likna 

dem hos 20notrichum. De yttre sakna dock 

det långa särställda spetsborstet, de inre ha 

längre utskott undertill vid basen. 

» appendienatumt ABIR bet TENNIS. 
Medeterus muralis MG: «Ebel>?(e 12, fe13, Ringsjön '?/s 13. 

> Ajolealls BN Inlgs Ore 
» Pallipes ZEInT. oblbg ”fsaum3. 

» num a tyskt Elöganast ssh avs bets 
2 

»> tjunconum. MEJ Elbe sokr3. 
Hydrophorus balticus MG. Höganäs i slutet av mars 11. 

» precox LEHM. Ringsjön ””/& 10, Hbg V/5-13, 
Räa april 13. 

» litoreus FALL. Tämligen allmän kring Hbg och 

Höganäs om våren. De tidigaste ex. äro tagna 

i slutet av mars. 

» borealis Lw. Höganäs 24 mars 12. - Att b- 

notatus ZETT. skulle vara identisk med denna 

art, vilket uppges i flera verk, synes tvivel- 

aktigt. Åtminstone tillhöra ex. i ZETT:S sam- 
ling i Lund, som äro tagna i Jämtland, en 

annan art än borealis LW. 
Campsicnemus loripes HAL. Höganäs ”!/g 12, Hbg!'/1 08. 
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Teuchophorus monacanthus Lw. "Ny för Sverige. Hbg ?9, 

”/s 13 vid en skogsbäck. J igenkännes lätt 

på de bakre skenbenen, som mot spetsen äro 

förtjockade och, där förtjockningen börjar, be- 

väpnade med ett sporreliknande borst. 

> signatus 'ZETT.: Ny för Sverige. Förekom till- 

sammans med föregående. & till denna art 

har ej baktibierna förtjockade mot spetsen. 

På mitten finnes en samling tätliggande borst 

och nedanför denna borstpensel synas några 

längre, böjda hår. 

Xanthochlorus tenellus WIED. Ringsjön !?/; 12, Ängelholm 
Tia ng 

Pipizella flavitarsistMG: löganas: s|/6-L2, Nad tie. 
Chrysogaster splendida MG. Råå '!?/7 11. 

» chalybeata MG. Råå ”/7 09. 

Chilosia illustrata HaARR. Ej sällsynt på umbellater kring 

Hbg under juli och aug. Ringsjön slutet av 
juni och början av juli 10. 

rossa” FALL: Viken "Yalp2Flöganas to /ervElae 
!/5 11; på sälgblommor. 

» albipila "MG. - Kullaberen-—/al 12,0 bib etan 
chlörnis MES fbe SS sHOO, NGA ETS 

& 

d 

Pyrophaena granditarsa HORST. Ningsjönt öste ove 
Flögandskis/s hr 

» rosarum FABR. Ringsjön ??/&6 10. 
Xanthandrus comtus HARR. Höganäs: ””/g 12. 
Ischyrosyrphus glaucius L. Ej sällsynt i nv. Skåne på um- 

bellater under juli och aug. Ända så sent 
som i medlet av sept. har jag tagit den på 

Angelica. 

Didea fasciata MACQ. Kullaberg '"/s 06. 
» — intermedia LWw. Tämligen sällsynt kring Hbg !4/&6— 

90. Oftast enstaka på korgblomstriga väx- 

ter såsom Leontodon och Hypocheris. 

Syrphus lunulatus' MG Hö ganasktrojs O0) m/5 ELI. 
» annulipes ZETT: Hbg -f6ri3, "/9ti3, Hösandskelt 

TOT 
> lineola! ZETT.FS FlIbgtmaj,. ju 
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Syrphus nitidicollis MG. Kring Hbg och Höganäs; maj, juni. 
> auricollis MG. Om hösten kring Hbg på ljungblommor. 

> euchramus KOWw. Ringsjön ”"/5s 10. 
> fremsvlker ZAsTI. ISlös ord NE Ig 

» lasiophthalmus ZETT. Om våren tämligen allmän 
på sälgblommor. Detta är sannolikt den av 

Syrphus-arterna, som visar sig tidigast på vaå- 

ren. Redan i början av april i fjol fångade 

jag ett par hannar, som en solskensdag kret- 

sade inne bland träden i en furuplantering. 

Spietophlöria Loewil ABIT. IflöganaSs -/6 I2. 

Xanthogramma ornatum MG. Hbg ?/g 12. 

Doros conopseus FABR. Hbg 9/5 06. 
Baccha obscuripennis MG. Höganäs !?/& o8, !9/5 12. 
Sphegina clunipes FALL. Hbg, maj, juni, Ängelholm, juli. 

Brachyopa bicolor FALL. Lund (seminarieträdgården) ”"/s 

Oo7, Ringsjön ”/& 06. 
Hammerschmidtia ferruginea FALL. Ängelholm !$/& 13. 

Eristalis antophorinus FALL. Hbg '/s 07, Ringsjön ”/7 10. 

16; 
/ 

» rupium FABR. Söderåsen '"/+ 11, Ringsjön "?/g 13. 
Helophilus trivittatus FABR. Höganäs ”/gs 11. 

> versicolor FABR. Hbg, maj, juni, juli. 

» thanstuguskt LE: Ebot-/sroc, Rinesjön +/e 13. 
firopidiarscita HARR. . Nåd "7 09, Höganas ”/e 12. 
(Eilonmmmnartasilica BALL. dbei "6 12. 

» oxyacanthae MG. Ny för Sverige. Hbg /e& 11, 
(6 13; bada åren på samma lokal på hallon- 
buskar. 

> berberma. ,FABR. Ny för Sverige. Hbg: io OZ, 
I 2. Båda arterna äro, frånsett hårfärgen, 

mycket lika och kanske endast färgvariatio- 

ner; liknande färgfördelning finnes hos t. ex. 

Merodon equestris F. 

Brachypalpus laphriformis FALL. Skåne. Lokal? 

Éumerus sabulonum FALL. Råå !2/; 11, Viken ?!/7; 11. 

» Otmatus. MG. .Hber fm 3. 
Sericomyia lappona L. Tämligen sällsynt. Kullaberg ”!/1 07, 

SLderdsennylartn. 
Temnostoma vespiforme L. Tämligen sällsynt på umbellater. 

Ringsjön "/7 10, Hbg 7/1; 11, Ängelholm !/6 13. 



Nya svenska Embpidider (Diptera). 

Av 

Richard Frey. 

I. Rhamphomyia dentata OLDENBG. 

ÖLDENBERG, Annal. Musei Nationales Hungarici, VIII, 

PLUSAAEIOIO: 

Två exemplar av denna art stå i BOHEMANS dipter- 

samling i Riksmuseet i Stockholm bland exemplar av R/4. 
dentipes ZETT. De äro etiketterade Östergötland och Dalarne. 

— Vidare finnes ett exemplar i den allmänna ZETTERSTEDT- 

ska diptersamlingen i Lund tillsammans med exemplar av 
Rh. dentipes och etiketterat: »Grimnäs, Jämtland, 19. VI, 

18402. 

2. Rhamphomyia albissima FREY. 

FREY, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XXXVII, 

INFO 35 105 LOS 

Ett J-Exemplar från Thynäs, Nordland, står tillsammans 

med. exemplar av KA. niveipennis ZLETT. i ZETTERSTEDT'S 

samling i Lund. Ett annat J-exemplar, samlat av prof. 

J. SAHLBERG i Jämtland, finnes i Universitetets i Hälsingfors 

zoologiska museum. 

3. Rhamphomyia breviventris FREY. 

EREY, Acta Soc. pro Fauna et: Elora Hennica <<esenMuuR 

INSöv Syr Bg HSE 
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Ett J-exemplar, samlat av författaren den 16. juli 1911 
vid Karesuando kyrkoby i Luleå lappmark (zool. museet i 

Hälsing fors). 

4. Rhamphomyia unguiculata FREY. 

FIREY IC ACta Soc. pro taunaret Florta-Hennica, XX Vil, 

NEOR3, ip. 24, 1913. 

Ett exemplar, etiketterat Västergötland, BOHEMAN, står 

bland KA. albipennis FALL. i BOHEMAN's samling i Stockholm. 

5. Rhamphomvyia conformis KOow. 

ISONWVARIFZI Merhi sgool-bot: iGes. Wien, ”CVIlNpL 321, 

I, HS 

Flera: exemplar (SJ 2) av denna karaktäristiska art stå 
atskilda i en särskild rad, men obestämda, i BOHEMAN 's sam- 

ling i Stockholm. De äro etiketterade: »Dle. alp. Bhn.>. 

6. Rhamphomyia tibialis MEIG. 

MIEKG ENS SKB 5 OR 44,4, TO22. 

Flera exemplar i BOHEMAN's samling i Stockholm bland 
exemplar av KA. sulcata MEIG. 

7. Rhamphomyia attenuata FREY. 

HREV I ACta Soc. prorkauna et Flofa Hen. Co Vil 

NESRSKEDE 33, IOI3. 

Ett S-exemplar, samlat av prof J. SAHLBERG i Jämtland, 
i Universitetets i Hälsingfors zoologiska museum. Detta ex- 

emplar uppvisar en icke fullt normal vingribbförgrening, i det 

att Mi; och Mz2 äro förenade ett stycke vid basen och så- 

lunda komma att gemensamt utgå från diskoidalcellen. 
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3. Hilara lundbecki FREY. 

FUNDBECK, Diptera danica, III p. I71, 10T0W Make 

pilipes ILUNDB. nec ZETT.)— EREY, Acta Soc gprormanna 
SE INO INS KON INTO än 106 Seb IOIG: 

Flera: exemplar från södra Sverige i ZETTERSTEDT's all- 
männa diptersamling i Lund under namnet HA. pilipes ZETT. 

Typen till 4. pilipes ZETT. befinner sig emellettid, sasom 

jag 1. c. har påvisat, sannolikt i en äldre diptersamling, som 
legat till grund för ZETTERSTEDT's arbete »Insecta lappo- 
nica», och detta exemplar tillhör en annan i norra Skandi- 

navien förekommande, närstående art. 

9. Trichopeza albicinecta FREY. 

EREY,' Acta Soc. pro Fauna et Elora Hemngm eos va 

INKOrRg 100 CO TOR 

Flera exemplar i BOHEMAN's samling i Stockholm under 

namn av Brachystoma albicinceta WAHLB. in litt. 

10. Tachydromia sahlbergi FREY. 

EREY, Acta. Soc. pro Hauna, et. Elota Kenmnsme sosse 

INEST ON Da sh GON 

Ett g-exemplar från Esperö i ZETTERSTEDT's samling 

i Lund bland exemplar av ZI. femoralis ZETT. — Flera ex= 

emplar, tagna av förf. vid Karesuando kyrkoby den 13—16 

juli 1911 (Zool. museet i Hälsingfors). 

Var. nigricollis: FREY — Acta Soc. pro Fauna et Elora 

Fenpe oo VI TENOR 335: E 025 TOS 

Samlad av förf. vid Karesuando kyrkoby den 13—16 

juli 1911 (Zool. museet i Hälsingfors). 

11. Tachydromia laestadianorum FREY. 

FREY, Acta Soc. pro Fauna. et Flora Fenn., XXXMil; 

IN BÖ NORS, NON 

Arten förekom allmänt sommaren 1911 i Muonionalusta 

och Karesuando i Luleå lappmark (Zool. museet i Hälsingfors). 

> MV RAT 





FEIELPICERNYB OM 

: 24 dec. 1850. + 15 febr. 1913. 

Cederaquists- Graf. A.-B., Sthlm. 



Filip Trybom TY. 

Med porträtt. 

En oväntad och smärtsam förlust drabbade entomolo- 

giska föreningen, då meddelande ingick, att byråchefen, fi. 
doktor FILIP TRYBOM utan föregående sjukdom aflidit på 
grund af hjärtförlamning den 15 februari 1913. 

TRYBOM hade från unga år med förkärlek ägnat sig åt 

entomologiens studium och blef redan den 21 jan. 1880 med- 
lem af entomologiska föreningen, suppleant i dess styrelse 

1892 samt ordinarie medlem och sekreterare under åren 

1897—1907. Äfven sedan han på grund af andra göromål 

nödgades afsäga sig befattningen såsom sekreterare, kvar- 

stod han dock såsom medlem af styrelsen ända till sitt 

frånfälle. 

TRYBOMS första studier och skrifter ägnades åt insek- 

terna. Genom de yttre omständigheternas makt fördes han 

dock sedermera öfver på fiskeribanan och slutade såsom chef 

och främste representant för fiskeriväsendet inom riket. Sin 

kärlek till entomologien lät han dock aldrig slockna utan 

ägnade all den tid han kunde spara från trägna tjänstegöro- 

mål till arbeten på entomologiens område. 
Innan vi öfvergaå till en skildring af TRYBOM såsom ento- 

molog, må först lämnas några korta uppgifter om hans yttre 

lefnadsförhållanden. Han föddes den 24 dec. 1850 i Fifvel- 

stads församling af Östergötlands län. Fadern var fanjunka- 
ren FRANS JOHAN TRYBOM. Han blef student 1870 och in- 

skrefs samma år vid Uppsala universitet, blef fil. kandidat 

1875 och fil. lic. 1882 samt fil. hedersdoktor vid Linnéjubileet 

1907. 

Kort efter sin kandidatexamen hade han förmånen att 

1876 såsom entomolog deltaga i den af A. E. NORDENSKIÖLD 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 1—2 (1914). 6 
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anordnade landtexpeditionen till Sibirien och utför Jenisei- 
floden till dess mynning, därifrån expeditionen sjöledes skulle 

återvändt hem. Då emellertid det mötande fartyget ej an- 
träffades, fick expeditionen återvända hem uppför Jenisei och 

återkom till Sverige först i december. Förutom T. medföljde 
på denna färd en finsk entomolog, professor JOHN SAHLBERG. 
Året därpå 1877 medföljde TRYBOM löjtnant H. SANDEBERG 

på en färd till Kola-halföns ishafskust, hvarunder han hufvud- 

sakligen ägnade sig åt studiet af hafvets djurvärld. 1878 
deltog han i kanonbaåten Gunhilds expedition till Skagerack, 
Kattegatt och Östersjön. 

Från denna tid började hans arbeten på fiskeristudiernas 
område och han blef samma år tillförordnad förste fiskeri- 

assistent, 1885 blef han ordinarie fiskeriassistent och under 

åren 1883—1902 tjänstgjorde han såsom fiskeritillsyningsman 

i Hallands län. 

Under denna tid sattes TRYBOM i tillfälle att företaga 

flere resor för studier öfver fiskerierna i olika länder. År 

1881 besökte han Danmark, Tyskland, Holland och England, 
1882 Skottland, 1885—986 såsom innehafvare af Letterstedtska 

resestipendiet (utsedd af K. Landtbruksakademien) Förenta 

staterna och Canada, hvilka han genomreste från ostkusten 

till västkusten, samt 1896 Böhmen och Österrike. Kallades 
1896 till ledamot af K. Landtbruksakademien. 

Från och med 1880 deltog TRYBOM i anordnandet af 
alla in! och utländska fiskeriutställningar, uti hvilka Sverige 
officiellt varit intresserad, samt var Sveriges ombud vid de 

internationella fiskerikongresserna i St. Petersburg 1902 och 

i Wien 1905. Han var vidare medlem i en mängd kommit- 

téer och konferenser som under senare tid haft till uppgift 

att ordna fiskeriförhållandena och fiskerilagstiftningen. Från 

1901 blef han en af medlemmarne i den svenska hydrografisk- 
biologiska kommissionen, deltog i konferenserna i Stockholm 

1899, i Kristiania 1901 och Köpenhamn 1902 för utarbetande 

af planen till internationella hafsundersökningar samt invaldes 

därefter i det internationella rådet för dessa undersökningar. 

År 1902 erhöll TRYBOM förordnande att uppehålla be- 

fattningen såsom fiskeriinspektör, året därpå blef han ordi- 
narie fiskeriinspektör och ledamot af K. Landtbruksstyrelsen; 
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1908 förändrades hans befattning till byråchef för fiskeriären- 

dena i samma styrelse. 
TRYBOMS förtjänster såsom fiskeritjänsteman hafva redan 

på annat håll! utförligt blifvit skildrade. Vi inskränka oss 
därför här till att något närmare redogöra för hans entomo- 
logiska verksamhet. 

Att TRYBOM redan såsom skolyngling ägnat sig åt in- 
samling af insekter, särskildt fjärilar, framgår däraf, att hans 
lärare lektor C. KINDBERG i en år 1867 utgifven förteckning 
öfver Östergötlands dagfjärilar” nämner honom såsom en 

af dem, hvilka lämnat bidrag genom uppgifter från Omberg 

och från Walla i Röks socken. 

Efter återkomsten från expeditionen till Jenisei bearbetade 
TRYBOM de dagfjärilar, som af honom och hans reskamrat 

SAHLBERG anträffats vid stränderna af Jeniseifloden. Förteck- 

ningen upptager 51 arter och meddelar beskrifningar öfver 

några nya varieteter. 
TRYBOMS förstlingsarbete var en beskrifning öfver larver 

och puppor hos arter af släktet Syrphaus. 
En annan insektgrupp, som T. med förkärlek omfattade, 

var trollsländorna. Han kände väl de svenska arterna af 

denna ordning och bearbetade äfven det af honom från 

Sibirien hemförda materialet. 

TRYBOM kom dock så småningom att ägna sig åt en 
annan insektsordning, blåsfotingarne (Physapoderna), som slut- 
ligen blef hans förnämsta specialitet och älsklingsstudium. 

Redan år 1893 vid Entomologiska föreningens högtidssam- 

manträde den 14 december höll han ett föredrag öfver dessa 

små intressanta djur, hvaruti han förnämligast redogjorde för 

släktet Aprinothrips” biologi och utvecklingshistoria. Två år 

senare lämnade han ett utförligt meddelande rörande blås- 

fotingarnes uppträdande i gräsens blomställningar och deras 

betydelse i ekonomiskt hänseende. Sedermera har han ut- 

gifvit talrika afhandlingar rörande blåsfotingarnes systematik, 
biologi, morfologi och utvecklingshistoria samt beskrifvit ett 

1 EB. LÖNNBERG: Filip Trybom ft. — K. Landtbr. Akad:s Handl. och 

Tidskr. Årg. 52 1913, sid. 100—104. 

? Anteckningar om Östergötlands dagfjärilar. — Öfvers. Vet. Akad:s 

Förhandl. 24 1867, p. 677—0680. 
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stort antal nya arter och släkten. Bland annat har han upp- 

täckt små egendomliga organ vid roten af lårbenen hos arter 

af släktet Phlaeothrips. Dessa organ äro sannolikt sinnes- 

organ. På senare år var T. bekant såsom framstående kän- 

nare af Physapoderna och erhöll uppdrag att bearbeta materi- 

alet af denna ordning för flera expeditioner till Afrika. 

Det är synnerligen beklagligt att han genom sin förtidiga 

bortgång hindrades att infria det löfte, han flere gånger gif- 

vit, att bearbeta Physapoderna för svensk insektsfauna. Gläd- 

jande skulle vara om någon yngre entomolog upptoge hans 

mantel och ägnade sig åt denna lilla intressanta och tack- 

samma grupp. TRYBOMS rika och värdefulla samling af 

blåsfotingar har förvärfvats för riksmuseets entomologiska 

afdelning. 

De ämnen rörande insekterna, som TRYBOM för öfrigt i 

sina skrifter behandlat, återfinnas i efterföljande litteraturför- 

teckning. Det må särskildt framhållas att han från sin resa 

till Norra Amerika och Canada hemförde en rätt betydande 

samling af insekter, som af honom godhetsfullt öfverlämnades 

till naturhistoriska riksmuseet. 

TRYBOM var en godmodig, flärdfri och vänsäll man, med 

lefvande intresse och håg för naturens studium. Entomolo- 

giska föreningen har honom att tacka för ett långvarigt och 

troget arbete och alla, som hade nöjet att personligen lära 

känna honom, skola behålla hans bild i kärt minne. 

Han ingick 1889 äktenskap med ELLEN SCHELIN, men 

afled utan arfvingar. 

Utgifna skrifter med entomologiskt innehåll. 

r. Bidrag till kännedom om Syrphusflugornas larver och pup- 

por. — Öfvers. Vet. Akad:s Förhandl. 32. 1875, D:00250S: 

75—3893 I tafl. 

Dagfjärilar insamlade af svenska expeditionen till Jenisei 
NN 

1876. — Öfvers. Vet. Akad:s Förhandl. 33- 1870, N:0107 

SYNA 
. 

3. Insekter och andra lägre djur, funna vid flottadt timmer 

och ibland "affall- från /sadant. vs BntS TNdSkrato: NIST 

161—10638. 
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"Trollsländor (Odonater), insamlade under svenska expedi- 

tionen till Jenisei 1876. — Bihang till K. Vet. Akad:s Handl. 
HESKLIT8S0, DN:0- 4, 210 Sid: I tall. 

- Mermis-larver hos Chironomus. — Ent. Tidskr. 13. 1892, s: 
Bl 025 

. Physacarus ventricosus NEWPORT, funnen under egendomliga 
förhållanden. — Ent. Tidskr. 14. 1893, S. 121—126. 

. Takttagelser om blåsfotingar (Physapoder) från sommaren 1893. 
NT GSKISLIG a TOO AISA Aer 1HÖr 

; Massvandringar af trollsländor. —- Ent. Tidskr. r15.:1894, 
SANTOS 

. Iakttagelser om vissa blåsfotingars (Physapoders) uppträdande 
i gräsens blomställningar jämte några drag ur släktet Phlaeo- 
zirips utvecklingshistoria. — Ent. Tidskr. 16. 1896, s. 157— 

194. 
. Agriotypus armatus (WALKER) CURTIS, iakttagen i en svensk 
nSjös = INN. abe forr KING Så NT 

SPRRYySaApoOdnotiser..— nt. rdskri 17. 1800, S: Hj-— 104- 
. Einige Bemerkungen iäber die Fläigel der Physapoden. — 
Bestskrift för Killjeborg, S- 2135-220, (SEP. IT SIA:). 

. Om blåsfotingar och deras betydelse för träd och buskar. — 
Tidskr. för skogshushållning. 1896, S. 149—155- 
Einige neue oder unvollständig beschriebene Blasenfisse. 
(Physapoden). — Öfvers. Vet. Akad:s Förhandl. 533:8 1896, 
SKOR -020: 
An Organ on the Femur of Phlaeothrips resembling the 
Auditory Organ of Locusta. — Amer. Natural. 31. 1896, 

S. 545—546, figg. 
T0. Spår af tipulidlarver å sandig strandmark. — Ent. Tidskr. 

Hör GO JES 03-04- S 
17. CARL DANIEL EMANUEL ROTH T. — Ent. Tidskr. 19. 1893. 

Psrröj-- 139, med Pportr. 
18. Blåsfotingar (Physapoder) från gallbildningar på blad af asp. 
bt FLTGSKr: 20: 1300, SEI TOA IO00: 

19. Blåsfotingar såsom skadedjur på sockerärter. — Ent. ”Tidskr. 
BOREKGDO SS: 200-24 I : 

20. CONRAD GEORG GOTTFRID HOoLMERZ Tf. — Ent. Tidskr. 28. 

HÖOHERSKENIO ar f2T-: MeEdFspPOrr. 
21. Physapoda. — Wiss. Ergebn. der schwed. zool. Exped. nach 

dem Kilimandjaro, dem Mera und den umgehenden Massai- 
Steppen sl T005=1900. 10.KI9OS, 2015: 2vtafl. 

22. Physapoda in J. ScHuLTzZE zool. und antrop. Ergebn. einer 
Forschungsreise im westl. und zentr. Sidafrika 1903— 19905. 
Nenas IOIO, S. 147—174. 2 taf. 

23. Zwei neue Physapoden aus Madagaskar. — VWVOELTZKOW 
Ikeisekan” Ostatrka in den Jahren 1I003—-1905: 2. IOLO, S. 
320-25 



ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

. Physapoden gesammelt von der schwedischen Expedition 
nach dem brittischen Ostafrika. — Arkiv för zool. 7: 22. 
TOTTI B2IESe 

. Physapoden aus Ägypten und Sudan. — Results of the Swed. 
zool. Exped. to Egypt and the White Nile 90 n:0 ro. 
TOTEMÖASNIpE 

. Mitothrips, eine neue Physapoden-Gattung aus Britischen 
Östafrika; —' Ent; Tidskr.! 33. 1Gr2, IS! fr45e-25t-Oaa 

. Physapoden aus Natal und dem Zululande. — Arkiv för Zool. 
SL. HOT2, 15 2rGHtal: 

Chr. Aurivillius. 



Ein Fall von Prothetelie nebst Bemer- 

kungen uber pränymphoide Stadien in 

der Käferentwicklung. 

Von 

A: Kemmner:. 

(Aus dem Zool. Institut der Universität Lund.) 

Mit 5 Fig. 

I. Ein Fall von Prothetelie unter normalen Verhältnissen. 

Die Prothetelie, d. h. die bereits bei Larvenformen holo- 

metaboler Insekten gelegentlich auftretende vorschnelle Ent- 

wicklung von Puppen- oder Imagoorganen — im allgemeinen 

Flägelansätzen oder damit vergleichbaren Auswiächsen — ist 

bis jetzt nur in einen wenigen Fällen beobachtet worden, 
meistens unter solchen VWVerhältnissen, dass man aus guten 

Gränden angenommen hat, dass äussere Umstände die Ver- 

anlassung dazu gegeben haben. 

Da ich aber im letzten Sommer einen Fall von Prothe- 

telie bei einer kleinen Larvenform beobachtet habe, die nach 

allem zu urteilen unter völlig normalen Verhältnissen lebte, 

und gerade dadurch recht wesentlich von bisher bekannten 

Fällen abwich, "därfte die Bekanntmachung desselben von 
Interesse sein. 

Es handelt sich um eine kleine Käferlarve Telmatopläilus 

typhe FALL., die im August 1913 in der Gegend von Stock- 

holm angetroffen wurde. Wie bekannt lebt diese Käferart 

in den männlichen Infloreszenzen der 7ypha-Arten, wo sie zu 

dieser Jahreszeit in allen Entwicklungsstadien auftritt. An 

dem erwähnten Orte war auch in dieser Hinsicht keine Ab- 
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weichung zu bemerken. Larven, Puppen und Imagines gab 

es dort in grosser Menge und die Entwicklung vollzog sich 
allem Anscheine nach ungestört. Unter den Larven habe 

ich eine kleine Pteromalide nebst zwei Larven und eine Puppe 
derselben gefunden. Ihre Einwirkung ist aber aller Wahr- 
scheinlichkeit nach äusserst gering gewesen, da unter dem 

ziemlich grossen Materiale nur eine beschädigte (eine Puppe) 
vorkam. Das Material wurde unmittelbar fixiert und keine 

Aufbewahrung in Zuchtgläsern kam vor. 
Eine nähere Betrachtung der Larve (Fig. 1 und 2) zeigt, 

dass die Prothetelie in der Form kräftiger Flägelansätze 

hervortritt, und zwar an der rechten Seite als ein vorderer 

und ein hinterer, an der linken 

lediglich als ein vorderer. 

Sonst habe ich an dieser 

Larve keine Abnormität ent- 

decken können, sondern sie 

stimmte in allen Merkmalen 

(Mundteilen, Farbe, Grösse etc.) 
mit den tubrigen iäberein. 

Das Neue in diesem Falle 

liegt nun darin, dass die Larve 

— ohne Zweifel — unter völlig 
normalen Verhältnissen zusam- 

men mit einer grösseren Zahl 

normal entwickelter Larven der- 

selben Art im Freien angetroffen 

Fig. - Fig. 2. wurde. 

i j Sonst ist, wie oben schon 

bemerkt wurde, die Prothetelie lediglich an unter abnormen 

Verhältnissen lebenden Larven beobachtet worden. 

So betont KOLBE in seiner Abhandlung? (1903), wo er in 

zusammenfassender Weise uber hierhergehörende Fälle be- 

richtet und den Namen Prothetelie vorschlägt, dass eine der- 

artige Entwicklung nur bei in Kultur gehaltenen Larven 

1 KorBE, J. H. Uber vorschnelle Entwicklung (Prothetelie) von Pup- 

pen- und Imagoorganen bei Lepidopteren- und Coleopteren-Larven, nebst 

Beschreibung einer abnormen Raupe des Kiefernspinners, Dendrolimus pini 

L. Allg. Zeitschr. för Entomologie. Bd 8 pp. 1—9, 25—30. 1903. 
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beobachtet ist. Analog verhält es sich mit den später be- 

schriebenen Fällen. P. DE PEYERIMHOFF,! der 1911 einen 

Fall von Prothetelie bei einer kleinen Malthodes-Larve mit- 
teilt, berichtet, dass die Larve in einem Zuchtgefäss unter- 

gebracht wurde und sich dort eine Zeit lang aufhielt. Dieser 
Umstand sollte nach seiner Meinung die Entstehung der 

Prothetelie erklären. Und I. TRÄGÅRDH,? der 1912 einen 
Fall bei einer Cantharis-Larve schildert, fand die Larve auf 

einer Schäre im Meere, die seines Erachtens ohne Zweifel 

abnorme Lebensbedingungen aufwies. 

Den FEinfluss eigenartiger Lebensverhältnisse hat man 
auch fast allgemein als der natärlichsten Grund der Prothe- 

telie hingestellt. Die Erklärungsversuche, die von BAUER?” 

und SCHINDLER”" gemacht worden sind, und einen mehr di- 

rekten mechanischen Reiz voraussetzen, sind meines Erachtens 

weniger natärlich. Sie werden auch von HEYMONS in seiner 

Abhandlung tuber die Metamorphose der Insekten? bei der 

eingehenden Erörterung hierhergehörender Fragen kräftig ge- 

nug zuräckgewiesen. 

Die äusseren Umstände als Grund der Prothetelie betont 

FISOR KOBE (1003, 13 C på 20; 3)- 

»Die abnormen Larven von Dendrolimus pini, Seri- 

caria mori und Tenebrio molitor befanden sich alle in Haus- 

kultur. Es ist daher: wahrscheinlich, aber nicht positiv 

nachweisbar, das Temperaturverhältnisse, eigenartige Pflege 

und andere Umstände auf einige empfängliche Individuen 

hinsichtlich der Ausbildung von Nymphen- und Imagocharak- 

teren fördernd eingewirkt haben.» 

Zu ungefähr demselben Schluss gelangt auch HEYMONS 

1 PEYERIMHOFF, P. DE. Sur un cas de Prothetelie. Bull. de la Soc. 

Fältet EranCe IOLI, Pp: 327 

? TrRÄGÅRDH, I. Om en Cantharis-larv med vinganlag. Fauna och 

Flora 1912, pp. 245—255. 

3 Bauer, W. Zur innern Methamorphose des Centralnervensystems 

Hestinsecten. Zool. Jabhrbucker. Vol 20, Anat. 1904, P. 145: 

t SCHINDLER, A. K. Die Metamorphose der Insekten. Zeitschr. Naturw. 

Nol: 75. -1902. 

> HEYMONS, R. Die verschiedenen Formen der Insectenmetamorphose 

und ibre Bedeutung im Vergleich zur Metamorphose anderer Anthropoden.. 

Ergeb. u. Fortscehr. der Zool: Bd 1, Hft 1, 1907. 
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(1. c:, p. 173. Anm. 1). Er nimmt aber eine mittelbare Ein- 

wirkung an, indem er vermutet, dass die beschleunigte Ent- 

wicklung gewisser Organe durch den Reiz jener Enzyme 

(Oxydasen) verursacht wird, die nach DEWITZ! die Umvand- 
lung der Larve zur Puppe herbeifuhren. 

Durch den von mir beobachteten Fall wird nun die Sache 
in eine etwas andere Beleuchtung geriäckt, indem man in diesem 

Falle wenigstens von äusseren Umständen ganz absehen kann 

und: somit die Griände der Prothetelie in rein inneren Vor- 

gängen suchen muss. MWird indessen, wie DEWITZ ange- 

nommen hat, die Metamorphose durch besondere im Körper 

gebildete Enzyme herbeigefährt, so lässt sich vielleicht den- 

ken, dass eine innere zufällige Veränderung, und wenn noch 

so unbedeutender Art, die Entwicklung gewisser Teile aus- 

lösen kann. 

Damit will ich jedoch nicht gesagt haben, dass äussere 

Umstände gar nichts bedeuten. Im Gegenteil können sie 
vielleicht, wenn die inneren Bedinungen vorliegen, die aus- 

lösenden Faktoren sein. 

II. Bemerkungen öäber pränymphoide Stadien in der Käfer- 

entwicklung im Anschluss an das von SILVESTRI beschrie- 

bene Pränymphenstadium bei Lebia scapularis. 

Ein Fall, den man als Prothetelie gedeutet und in der 

betreffenden Literatur besprochen hat, ist das von SILVESTRI” 

1904 beschriebene Pränymphenstadium bei Lebia scapularis 

(Col. Carabide). In den ibrigens sehr interressanten Ent- 
wicklungsverlauf dieses Käfers schiebt sich zwischen die 

Larvenstadien (es gibt zwei solche) und die eigentliche Puppe 

ein Stadium ein, das gewissermassen eine Mittelstufe zwischen 

beiden darstellt. Der Kopf, die Fazettenaugen und die Flägel- 

ansätze erinnern an das Puppenstadium, während die Gliederung 

1 DeEwitz, J. Sur PF'action des enzymes (oxydase) dans la metamor- 

phose des Insectes. C. R. Mem. Soc. Biol. Paris 1902. 

2 SiLveEstTRI, F. Contribuzione alla conoscenza della metamorfosi e 

dei costumi della Lebia scapularis, Fourc. Redia, Vol. II, 1904, Pp. 68. 
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des Abdomens ein von der Puppe abweichendes Aussehen 

aufweist und mehr an die Organisation des zweiten Larven- 

stadiums erinnert. Durch eine besondere Häutung geht, nach 

dem Verfasser, dieses Stadium in die schliessliche Puppe uber, 

die später die Imago liefert. 
Dieser Beschreibung nach ist das Pränymphenstadium 

etwas ganz Neues in der Entwicklung der holometabolen In- 

sekten und wiärde, wenn es wirklich ein stets vorkommendes 

durch Häutungen begrenztes Stadium wäre, ganz isoliert in 

der Entwicklungsserie dastehen und somit etwas ganz beson- 

ders Bemerkenswertes sein. HEYMONS, der in seiner Uber- 

sicht uber die Metamorphose der Insekten den Fall erörtert, 

meint indessen, dass dies kaum der Fall sein könne, und ver- 

mutet vielmehr, dass eine Form von Prothetelie vorliege. 

Infolge ganz besonderer Umstände sollte diese bei Lebia, 

meint er, möglicherweise eine stets vorkommende normale 

Erscheinung sein. HEYMONS hat jedoch diese etwas kähne 

Vermutung unter der Voraussetzung geäussert, dass eine 

Häutung zwischen der Pränymphe und der Puppe, wie SIL- 

VESTRI schreibt, tatsächlich stattfindet. 

Liegt keine solche Häutung vor, so wärde, nach HEYMONS, 

die Pränymphe sich als ein Vorstadium der eigentlichen Puppe 

erklären lassen, in welche sie allmählich ubergehen wurde. 

HEYMONS geht doch nicht auf dieser Vermutung näher ein, 

und eine Erwägung hierher gehörender Fragen wärde darum 

vielleicht von Interesse sein. 

Was das Vorkommen derartiger jugendlicher Vorstadien 

der Puppen höherer Insekten — ich sehe hier von den Cocci- 

den, die nach verschiedenen Forschern holometabol sind, ab — 

anbetrifft, so weist gerade HEYMONS darauf hin, das solche 

schon vorher aus dem Kreise der Hymenopteren beschrieben 

worden sind. In der Entwicklung der Hummeln, der Bienen 

und der Ameisen kommen solche vor. Bei den Ameisen sind 

sie von Anfang an als derartige Vorstadien der Puppen an- 

gesehen worden, bei den äbrigen aber als selbständige Stadien 
unter dem Namen von »Semipup&e» beschrieben worden. 

HEYMONS zeigt indessen an Beispielen aus der Vespa-Ent- 

wicklung, dass auch bei diesen letzteren lediglich Vorstadien 
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der Puppen vorliegen, und empfiehlt es, den Namen Semipupa 
gänzlich fallen zu lassen. 

Ganz gewiss sind indessen diese Vorstadien der Puppe 

weit gewöhnlicher, als man im allgemeinen angenommen hat, 

ja sogar normale Erscheinungen; = Dassmsiet babemnttota: 

dem nicht so oft beobachtet sind, därfte von dem Umstand 

bedingt sein, dass sie ihre frähere Entwicklung bereits in der 

letzten Larvenhaut durchmachen, so dass sie dieser in einem 

ziemlich gut entwickelten Stadium entschläpfen. 

An einigen Beispielen von den Coleopteren werde ich 
nachweisen, dass in ihrer Entwicklung pränymphoide Stadien 

vorkommen.! 
Unter den Carabiden, zu denen gerade Lebza gehört; 

habe ich die Entwickelung der Puppe von Plterostichus 

oblongopunctatus F. beobachtet. Die ganz junge Puppe 

dieser Art weicht in vielen Hinsichten höchst wesentlich von 

der völlig ausgewachsenen ab und nähert sich in manchen 

Hinsichten der Organisation der Larve. Der Kopf und der 

Thorax liegen ausgestreckt in der Längsrichtung des Körpers. 

Die Flägelstummel treten noch als unbedeutende Ausstäl- 

pungen hervor und erreichen einander nicht an der unteren 

Seite des Leibes. Das Abdomen ist lang und die hinteren 

Segmente sind ebenso gross wie die vorderen. Sogar das Io. 

Segment lässt sich als eime Warze an der Spitze des Abdo- 
mens deutlich unterscheiden. Die Seitenausstälpungen, die fär 

die Pierostichus-Puppen charakteristisch sind, liegen zusammen- 

gefaltet und schmiegen :sich dicht an die Rickenseite des 

Körpers an. Die Puppe ist in diesem Zustande auch recht 

beweglich und fuhrt mit dem Hinterleibe dieselben Zuckungen 

aus, wie die sich in Umwandlung befindende Larve. Dieses 

Stadium wird indessen mit merkbarer Schnelligkeit durch- 

laufen. Bereits nach einer kurzen Weile (etwa 10 Minuten) 

hat sie sich sehr verändert. Der Kopf hat seine nach unten 

gebogene dicht an den Leib gedräckte Lage eingenommen. 

Das Abdomen ist breiter und kärzer geworden und die Seiten- 

1 Ein Vorstadium der Puppe von Epilachna -chrysomelina F. (Col. 

Cocetnellide) ist neulich von G. GRrRANDI beschrieben worden in Studi 

sui Coccinellidi. Boll. del Laboratorio di Zool. gen. e agr. Portici Vol. 

i, VLORAE 
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ausstälpungen mit der Körperflussigkeit gefällt worden. Im 

Verlaufe einer Viertelstunde hat die Puppe ein gewöhnliches 

Aussehen mit nach unten gebogenem Kopf und 8 bis 9 sicht- 

baren Abdominalsegmenten angenommen. Die Bewegungs- 

fähigkeit, die anfänglieh bis auf Hebungen und Senkungen 

des Abdomens unterdriäckt war, hört auch gleichzeitig gänz- 
lich auf. 

Dieses Stadium, das die Prerostichus-Puppe in ihrer Ent- 

wicklung durchläuft, weist in der Tat die Mehrzahl der 

Charaktere der Lebia-Pränymphe auf, und beim Fixieren därfte 

man ein Stadium erhalten, das in allem wesentlichen auf die 

SILVESTRIsche Beschreibung der Pränymphe zutrifft: »Differt a 

larva II prenympha capite oculis compositis 

jam distinctis, alarum brevibus et segmentis 
abdominalibus omnibus manifestis.» 

Die Puppe braucht aber eine bestimmte 

Zeit, um sich zu härten und in ihren neuen 

Hormenifamw. erstarren, und. die frisch ge- 

häutete Puppe geht in: der Fixierungs- 

flässigkeit leicht in ihre frähere Gestalt 
zurick. 

Eine in solcher Weise hervorgerufene 

»Pränymphe» einer Amara-Art zeigt Fig. 3. 

Avuch ihre Ubereinstimmung mit der Lebia- 
Pränymphe ist ziemlich in die Augen fallend. 

Ein anderes Vorpuppenstadium habe 

ich zufällig bei Öxyvytelus rugosus, FABR. (Col. Staph.) erhalten. 
Das pränymphoide Stadium (Fig. 4) unterscheidet sich hier 

im Aussehen so von der völlig entwickelten Puppe, dass man 

an ihrer Artgemeinschaft zweifeln möchte. Eine nähere Unter- 

suchung zeigt indessen, dass sämtliche Elemente dieselben 

sind, obschon ungleich entwickelt. Der Unterschied liegt 

hauptsächlich in der Biegung des nach unten gegen den Leib 

gepressten Kopfes und der Kärzung und Verbreiterung des 

Körpers, Merkmalen, die ja auch in der Entwicklung der 

Plterostichus-Puppe vorkamen. 

In den oben angefährten Beispielen haben wir also die 
meisten Charaktere der Lebia-Pränymphe an einem normal 

auftretenden aber schnell durchgemachten Stadium bei anderen 
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ganz nahestehenden Coleopteren gefunden, und die Berechtigung 

der Annahme eines selbständigen Pränymphenstadiums scheint 

mir dadurch mehr als bisjetzt davon abhängig zu sein, ob eine 

Häutung zwischen diesem Stadium und der Puppe stattfindet. 

Dass noch keine eingehendere Beschreibung des Pränymphen- 

stadiums vorliegt, muss jedoch hier beräcksichtigt werden. 

Besonders die Unterseite mit den 

Beinen därfte von Interesse sein. 

Zieht man aber in Erwägung die 

wenigen Aufschlässe, die SIL- 
VESTRI Uber gerade diese Sache 
gibt, und das geringe Interesse, 

das er äberhaupt den Häutungen 

widmet, so scheint es mir nicht 

unmöglich, dass ein Irrtum vor- 
liegen könnte. 

Ein Umstand scheint mir ein 

wenig dafär zu sprechen, und 

zwar der, dass die verschiedenen 

Puppenstadien, den Abbildungen 

nach zu urteilen, nach ungenau 

fixiertem Material beschrieben 

worden sind. Die Sfellung der 

Flägelanlagen weisen in beiden 

Fig. 4 und 5. Figuren (I. c., Tab 4, Figo4grund 

5) deutlich darauf hin. 
Dass Irrtämer in dieser Richtung fräher gemacht wor- 

den sind und ziemlich nahe liegen, zeigt HEYMONS in der 

oben erwähnten Kritik des Semipupastadiums der Hymeno- 

pteren. Durch ein. genaues Studium der Sachlage bei der 

Gattung Vespa kommt er zu dem Ergebnis, dass keine 

Häutung vorliegt, und verwirft bei diesen gänzlich die Bezeich- 

nung Semipupa. Vielleicht wärde ein ebenso genaues Studium 

der Pränymphe bei Leöza dasselbe Resultat ergeben. 

Es ist indessen keinesfalls nötig anzunehmen, dass das Prä- 

nymphenstadium der Leoza als die abgebildete Asara-Puppe ein 
Artefakt oder ein zufällig zu fruh fixiertes Stadium der normalen 

Puppe sein sollte, obschon die Stellung der Flägelanlagen, 

wie gesagt, deutlich dafur sprechen, dass die Puppe in irgend 
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einer Weise beeinflusst worden ist. Es lässt sich im Gegen- 
teil leicht denken, dass dieses Vorstadium der normalen Puppe 
bei Lebia von einer längeren Dauer als bei den von mir 
beobachteten Fällen ist und in höherem Grade als ein be- 
sonderes Stadium auftritt. Etwas einzig Dastehendes ist es 
jedoch unter diesen Umständen nicht. 

Was die Grände eine längeren Dauer eines derartigen 
sonst schnell durchgemachten Stadiums anbelangt, so können 
sie ohne Zweifel sehr mannigfach sein. Teils kann ein art- 
eigenes Verlangsamen der Umwandlung dies verursachen, 
teils können gewiss verschiedene äussere Umstände dabei 
mitwirken. Ich will besonders auf die Untersuchung von ] 
DEWITZ" äber die Bedeutung der Luftabsperrung fär die 
Verpuppung aufmerksam machen. Fr sagt, dass er bei einer 
solcehen Behandlung der Larven von Pieris brassice in 
dicht geschlossenen Gefässen Vorstadien der Puppe bekommen 
hat, die  zwischen der Larve und der normalen Puppe in 
mehreren Merkmalen eine Mittelstufe darstellen. Diese For- 
men, die er als Raupenpuppen bezeichnet, entsprechen ohne 
Zweifel den vorliegenden pränymphoiden Stadien der Coleo- 
pteren. 

Durch diese Bemerkungen im Anschluss an das Prä- 
nymphenstadium habe ich die Aufmerksamkeit auf ähnliche 
Phänomene in der gewöhnlichen Entwicklung der Käfer lenken 
wollen die möglicherweise zur Erklärung des Pränymphen- 
stadiums ein Beitrag liefern könnten. Die schliessliche Ent- 
Scheidung iber die Art dieses Stadiums muss indessen eine 
nähere Untersuchung ergeben. Nach den vorliegenden knap- 
pen Angaben des italienischen Forschers scheint mir die Er- 
klärung des Pränymphenstadiums als Vorpuppe weit wahr- 
scheinlicher als die Theorie von einer normalen Prothetelie. 

1 DEWitrz, J. Untersuchungen iber die Verwandlung der Insekten- 
larven. Arch. f. Anat. und Phys. Physiol. Abt. 1902, Pp. 327. 



Eine neue Bienen-Art aus Nord- 

Schweden 

VvOn 

Chr. Aurivillius. 

Panurginus Romani n. sp. — Y8 Elongatus, niger, griseo- 

et brunneo-pilosus, subnitidus; capite elongato, punctato, fronte 

latitudine longiore, in medio longitudinaliter elevata, eleva- 
tione postice inter antennas triangulariter acuminata; antennis 

brevibus, apicem versus incrassatis, nigris, infra flavo-brunneis, 

articulo :3:0 quam 4:0 parum longiore; thorace breviter brun- 

neo-, in lateribus grisescente-piloso, nitido, discrete punctato, 

punctis mesopleurorum distinctioribus; metanoto sublaevi, 

opaco, area basali rugulosa; pedibus totis nigris, breviter 

grisescente et brunneo hirtis; abdomine nitido elongato in 

medio subparallelo, segmento 1:0 dorsali nitidissimo, 2:0—4:0 

aciculatis et linea transversa profunde impressa ante medium 

instructis, in zona media levissime punctulatis, vix vel bre- 
vissime setosis, segmento 5:o granulato-punctato, apice dense 

brunneo-setoso, segmento 6:o vix discernendo, segmentis 

ventralibus apice longius pilosis. Long. corporis 9 mm. 

Suecia in provincia Helsingland a celeb. domino A. 

ROMAN detectus. 

Diese intressante neue Art kommt nach FRIESE's Uber- 
sicht der europäischen Panurgznus-Arten (Die Bienen Euro- 

Oas... Ö. Pp. IO. I90T) in der Nahe von £. alticorenoRand 

montanus GIR. und diärfte mit jener am nächsten verwandt 

sein. Von dem mir vorliegenden Weibchen von P. montanus 

weicht sie durch die Bildung des Kopfes und des Hinterleibes 

ganz wesentlich ab. Der Kopf ist mehr in der Länge gezogen, 

und längs der Mitte vom Vorderrande des Clypeus bis zwi- 
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schen den Fählern deutlich erhaben und endet zwischen den 

Fiählern in einer scharfen Spitze. Beim Typus der Gattung, 

P. niger NYL., und allen anderen mir bekannten Arten ist 

der Kopf breiter und mehr abgerundet, nicht oder kaum 

länger als breit. Der Hinterleib ist länger und schmaler als 

bei monrtanus und hat etwa dieselbe Form wie bei P. albo- 

pilosus 4. Er ist besonders dadurch ausgezeichnet, dass die 

Glieder 2—4 vor der Mitte eine tiefe Querlinie und ausser- 
dem wie bei iubrigen Arten eine apicale scharf begrenzte 
Depression haben. Hierdurch werden diese Segmente in drei 

Querfelder oder Zonen abgeteilt. Auf dem 2:ten Segmente 

liegt die Querfurche nahe am Vorderrande, so dass die erste 

matte Querzone sehr schmal ist; auf den beiden anderen 

Segmenten sind alle drei Querzonen fast gleich breit. 
Durch die Gäte des Herrn Professor JOHN SAHLBERG'sS 

habe ich die Gelegenheit gehabt, das typische Stuck von 

Panurginus niger NYL. aus Sibirien zu untersuchen und mit 

der neuen Att zu vergleichen. Einige Bemerkungen uber 

P. niger mögen darum hier geliefert werden. P. niger ge- 

hört zu den Arten, bei denen die erste Cubitalzelle der Vor- 

derflägel grösser als die zweite ist; nach FRIESE's Ubersicht 
der Panurginus-Weibchen kommt er in der Nähe von P. 

Jabiatus EV. Von diesem weicht P. z2zger durch breiteren, 

fein nadelrissigen Hinterleib, welcher käurzer als die Vorder- 

fläögel ist, durch dunkleres Stigma der Vorderflugel und durch 

die vom vierten Gliede an unten braungelben Fähler ab. 

Die Gattung Panurginus war fruher nicht aus den skan- 

dinavischen Ländern bekannt. 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. EL 12 (1914): 7) 
- 



Preliminary description of a new repre- 

sentative of the family Termi- 

tocoridae SILV. 

by 

Eric Mjöberg, 

DI SÅ 

Termitaphis australiensis n. sp. a. dorsal, b. ventral aspect. Enlarged. 

Termitaphis australiensis n. sp. 

Body flat and depressed, surrounded by a distinct and 

broad margin, light yellow; the whole dorsal side covered by 

small protruding papille; the lateral margin of each segment 

provided with numerous flat papille, carrying a central biar- 

ticulated flat appendix; the first article of the four-jointed 

antenn& long and narrow, slightly bent, the third very short, 

the fourth elongated. Claws strongly developed. 
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Of this apparently very old and in many respects very 

peculiar family only three representatives were known before, 

two from America and one from Africa. They all live toge- 

ther with termites. Of the first australian species, preliminary 
described above, I have collected quite a number of speci- 

mens under bark of dead eucalyptus-trunks in the colonies of 
a white ant (Copftotermes sp.) in the open forest-country at 

Beaudessert and near Mt. Tambourine in southern Queens- 

land. 

The peculiar creature will Be more completely described 
in: Results of Dr. E. MJÖBERG S scientif. expeditions to Au- 

stralia 1910—13. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens 

handlingar, Stockholm. 



Referat. 

HOFFMAN, A., Coleopterologen Adressbuch. Wien. 1913. 
8:o. 138 sid. — Författaren till denna lilla uppslagsbok är redak- 
tör och utgivare av den i Wien utkommande tidskriften »Cole- 
opterologische Rundschau». Boken innefattar tre avdelningar. 
Den första innehåller en efter världsdelar och länder ordnad 
adressförteckning över coleopterologer, ofta även med uppgift 
om den grupp eller familj av skalbaggarne för vilken var och 
en är särskilt intresserad. Den andra avdelningen utgöres av 
ett alfabetiskt register och den tredje innehåller en förteckning 
över entomologiska föreningar i Tyskland och Österrike. Det 
hade varit önskligt, att även andra länders föreningar upptagits, 
enär en dylik förteckning ej någonstädes finnes tillgänglig. För 
den, som vill inträda i bytesförbindelse med specialister i andra 
länder, bör arbetet vara av stor nytta. 

ChFSRA. 

Fortsatta praktiskt entomologiska forskningar inom 

Englands besittningar (se E. T. 1913, h. 1, pag. 65—067). 
Entomological Research Committee, som tillsattes för några år 
sedan, har genom sin ordf. lord CROMER avgivit sin andra rap- 
port till statssekreteraren för kolonierna; namnet »Research Com- 
mittee» nu utbytt mot: »Imperial Bureau of Entomology>, och 
rapporter afgifvas hädanefter hvarje år. Direktör för byrån är 
mr GUY MARSHALL, förut sekreterare i Research Committee. Ut- 

gifterna bestridas genom bidrag från staten (Imperial Govern- 
ment), från Canada, Indien, Australien, Väst-Afrikakolonierna 
m. m. Varje månad utgives en »Review of applied Entomo- 
logy», vartill materialet är 1 ständig ökning, särskilt från agri- 
kulturavdelningen. 

Byrån har bl. a. gjort en sammanfattning av hittills publi- 
cerade lagstadganden och åtgärder mot skadeinsekter. — Med 
avseende på möjligheten, efter Panamakanalens öppnande, av 
gula feberns importerande till Ostindien meddelas, att man hit- 
tills ej har sig närmare bekant, om sjukdomens överförare (Ste- 
gomyia fasciata) finnes i Indien eller om dess eventuella utbred- 

ning därstädes; ej heller om en annan art av samma släkte, S. 
scutellaris, kan överföra sjukdomen; en undersökning av dessa 
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förhållanden kommer nu, på begäran av ostindiska myndigheter, 
att utföras genom byrån; till en början ämnar man skaffa Sig 
uppgifter om distributionen av »mosquitos> i allmänhet, och släktet 
Stegomyia särskilt, i övriga — franska, tyska, holländska, ameri- 
kanska och japanska — besittningar i »the Far East» och an- 
skaffa samlingar från nämnda områden. Även påtänker man 
utsändande av en entomolog till några av dessa platser. En d:r 
A. STAUNTON har erbjudit sig skaffa samlingar från de federerade 
malajstaterna; han besöker f. n. Siam och Indo-China; mr MouL- 
TON (Sarawak Museum) har lovat assistera i Borneo och mr 
MoNTaGUE (Cambridge), som nyligen startat en expedition till 
New Caledonia, skall hemföra samlingar därifrån och från flera 
platser som besökas under vägen. 

Byrån har vidare uppdragit åt mr FISKE, en av de mest 
framstående entomologerna i Förenta Staternas »Bureau of Ento- 
mology> att under ledning av Royal Society och på bekostnad 
av regeringen i Nyassaland företaga en grundlig undersökning av 
de biologiska förhållandena hos »>tsetseflugan» (Glossina morsitans, 
överförare av »sömnsjukan» hos djur); preliminärt är nu mr F. 
sysselsatt med dylika undersökningar rörande Glossina palpalis — 
överförare av sömnsjukans hos människan parasit: Zrypanosoma 
Gambiense (FLAGELLATE). — Man påräknar även assistens av de 
två entomologer, som på uppdrag av byrån redan äro i verk- 
samhet i både ÖOst- och Väst-Afrika. Utgifterna bestridas delvis 
av Andrew Carnegie-fonden. Det är otvivelaktigt att upptäckten 
av en metod att komma till rätta med dessa farliga Diptera skall 
få ett stort inflytande på den afrikanska kontinentens framtid — 
dess kolonisationsmöjligheter och utveckling. 

Rapporten påpekar även att en närmare kännedom om de 
parasiliska Hymenoptera (Ichneumoniderna) blir allt mera trän- 
gande och att antalet dugliga specialister, som syssla med denna 
grupp, tyvärr är alltför begränsat, samt att en eller flere assisten- 
ter inom byrån måste ägna sig häråt. — För identifiering av de 
afrikanska Zachiniderna — >a very useful family of the parasitic flies» 
— har man lyckats få assistens av d:r VILLENEUVE (Rambouillet), 
som åtagit sig att bestämma allt till honom insänt material. — 
Statssekreteraren för kolonierna har uttryckt sitt erkännande av 
byråns raska arbete och bifallit dess begäran om stabens ökning. 
— British Museum har på flera sätt ägnat byråns direktör och 
assistenter sin hjälp. 

(Ur »The Lancet», 14 mars 1914.) 
Ref. av AH. Nordenström. 

Smärre meddelanden och notiser. 

Abisko nationalpark i coleopterologiskt hänseende. — 

Ehuru bland annat i denna tidskrift Abisko-områdets i Torne lapp- 
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mark lepidopter-fauna utförligare behandlats och spridda meddelan- 
den om hymenoptera, neuroptera o. s. v. därifrån varit synliga i 
den nyare entomologiska litteraturen, synes denna senare vara 
alldeles blottställd på bidrag till områdets coleopterfauna. Förfat- 
taren till denna uppsats vistades vid Abisko några veckor i juli 
månad år 1908, alltså innan området blev naturskyddat, och 
gjorde då i trakten omkring turiststationen, utefter Abiskojokks 
stränder, på fjället Nuolja samt utefter fjällets sluttning på nord- 
sidan fram till Björkliden undersökningar över coleopterfaunans 
sammansättning. 

Min vistelse i dessa fjälltrakter hade icke enbart entomolo- 
giskt syfte, och då dessutom tiden för insamling av insekter vis- 
serligen var den lämpligaste i fjällen men dock alltför kort, kan 
denna min uppsats alldeles icke göra anspråk på att lämna en 
fullständig bild av skalbaggsfaunan i dessa trakter. Men coleopt- 
erologerna och insektgeograferna torde ändock med nämnda 
brist på bestämdare lokaluppgifter till skalbaggfaunan inom detta 
i åtskilliga andra hänseenden rätt väl utforskade område ha 
intresse av att taga del av mina anteckningar över vad jag 
häruppe lyckades finna. Även i naturskyddshänseende kan det 
ju ha sin betydelse få erfara, vad området inom sina gränser 
hyser av nämnda insektordning och som sålunda numera är lag- 
ligt skyddat mot fångst. 

Skalbaggfaunan gör här med undantag för några phytopha- 
ger och carnivorer beträffande individantal ingalunda det intryck 
av rikedom som fjärilfaunan. Någon motsvarighet till t. ex. en 
del Anarta-arters utomordentliga individrikedom gives alldeles 
icke bland skalbaggarna. Vad angår t. ex. carabider, kan man 
få lyfta på sten efter sten och kanske först efter den hundrade 
eller så, att man finner ett djur. De till synes för dytiscider så 
gynnsamma vattensamlingarna med dybotten, vilka finnas inom 
områdets björkregion, befinnas vid närmare undersökning så gott 
som alldeles undvara allt insektliv. Bland de omkring 60 arter 
coleoptera, som jag lyckades uppbringa i dessa trakter, äro emel- 
lertid en del intressantare arter, och då jag under så kort tid 

som några veckor lyckades uppspåra två för den svenska faunan 
nya arter, kan man antaga att ytterligare åtskilliga nykomlingar 
till vår fauna återstå att upptäcka häruppe. Speciellt torde man 
med utsikt till framgång kunna söka efter sådana former som 
anträffats i nordliga Norges fjälltrakter samt finska lappmarkerna 
men ännu ej hos oss. De av mig anträffade två som svenska 
nya arterna äro just sådana från Norge och Finland förut kända 
arter. De äro staphyliniderna ÖOrfhius lapidicola KiESw. samt 
Boreaphilus Henningianus SAHLB. Den förra har enligt den Grill- 
ska katalogen SPARRE-SCHNEIDER funnit i Telemarken, Valders, 

Tromsö och Sydvaranger, och den förekommer vidare, enligt 
samma källa, i Finland till Muonioniska. Den senare, vilken 
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enligt SEIDLITZ liksom den i Jämtland av BOoHEMAN funna 64. 
velox HEER. Överallt förekommer mycket sällsynt, är enligt GRILL 
anmärkt för Norge på Dovre (J. SAHLBERG) och Tromsö (SPARRE- 
SCHNEIDER) samt för Finland vid Helsingfors och i Lappland, 
varjämte en varietet Jongicornis TJ. SAHLB. ävenledes blivit an- 
träffad i Norge och Finland. Man kunde av dessa lokaluppgifter, 
som omspänna en rätt vidsträckt utbredning inom våra grann- 
länder, redan på förhand på goda skäl sluta, att de nämnda båda 
arterna också förekomma 1 våra fjälltrakter. Fynden av arterna 
i Lappland bestyrka vad som ofta framhållits, nämligen att i 
Lappland oerhört mycket ännu återstår att utforska i entomolo- 
giskt hänseende. 

Så väl Ozthius- som Boreaphilus-arten anträffades i endast I 
exemplar vardera och båda på liknande lokaler, nämligen på 
lägre, fuktiga ställen under stenar i närheten av Abiskojokk vid 
dess nedre lopp. Det av mig påträffade exemplaret av Boreap/i- 
lus Henningianus, vilket liksom Orz7/hrus-arten för granskning varit 
sänt till herr EDMUND RFEITTER i Paskau, överensstämmer i allt 

med SEIDLuITZ beskrivning i Fauna Baltica utom vad beträffar 
storleken. S. uppgiver denna till 2,, mm., men mitt ex. är rätt 
betydligt större, väl 3,; mm. 

Under stenar, trädgrenar, brädlappar, mossa o. dyl. på 
stränderna av Abiskojokk var MNebria Gvyllenhalii ScH. kanske 

den vanligaste skalbaggen, och den rödbruna varieteten rufescens 
STRÖM förekom ävenledes talrikt. På samma och liknande loka- 
liteter gjordes enstaka fynd av ÅLeistus ferrugin us 1L., Notiophilus 
aquaticus T., Philontus albipes Grav. (många ex.), Gabrius nigri- 
tulus GRAV., Quedius molochinus GRAV., Stenus canaliculatus GYLL., 
Liogluta graminicola GRAV, Arpedium guadrum Grav. (flera ex.), 
Å. brachypterum Grav. (endast 1 ex.), Geodromicus globulicollis 
(flera ex.), en obestämd Azheta- och en likaledes obestämd Z7za- 
chyporus-art. 

Patrobus-arterna assimilis CHAUD. och septentrionis DEJ. er- 

höllos här och där, den senares varietet rubripennis THOMS. dock 
endast på Nuolja ovan trädgränsen. Den hade sin i fjällen be- 
kanta förekomst under stenar vid kanten av den smältande snön 
1 sällskap med MNebria nivalis PAK. Under stenar högt uppe 
på den sterila fjällplatån hittades Harpalus nigritarsis SABLB. 

På den sandiga stranden av Abiskojokk löpte Bembidium 
Fellmanniz NANNH. 

På de med skifferstycken tätt beströdda övpna platserna 
vid fjällets fot samt närmare turiststationen söktes under ste- 
narna, varvid uppmärksammades ett och annat exemplar av 
Carabas glabratus PAYK., Amara brunnea GYLL. och erratica 
DurFTt., båda i ett fåtal individ, under det ÅA. rufocincta SAHLB. 
och ÅA. Quenseli SCHÖNH. förekommo än sparsammare, vidare Ca- 
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lathus micropterus DUFT., Miscodera arctica PAYK. och Bradycellus 
collaris PAYK. 

De med gräs- och rik fjällörtvegetation täckta sluttningarna 
omkring Nuoljabäckens nedre del voro hemvist för de två Crvp- 
tohypnus-arterna rivularis GYLL. och /yperboreus GYLL. samt för 
Simplocaria metallica STURM. I spillning på betesplatser här i 
närheten grävde några coprophager: Åphodius fossor L., Å. gra- 
narius L. och Å. lapponum GYLL. 

Den vackra björkskogen vid Nuoljas fot med dess rika 
bottenvegetation av sådana lundväxter som Myosotis silvatica, 
Melandrium rubrum, Ribes rubrum m. 1. hyste några skalbaggar, 
som äro karakteristiska för våra sydligare lövskogar: Campylus 
linearis 1.. och Corymbites impressus FABR. samt Hylecetus derme- 
stoides L., av vilken sist nämnda art fångades ett exemplar i 
flykt i den frodiga lövskogen av björk, hägg och rönn längre 
uppåt Abiskojokks stränder. I rönn- och häggblommorna skat- 
tades honungsförrådet av Epurea estiva L. samt ÄAnthobium oph- 
thalmicum PAYK., vilken senare art förut ej iakttagits i Sverige 
norr om Uppland. Åtskilliga av de äldre björkarnas stammar 
voro svårt minerade av Sinodendron cylindricum 1., men för övrigt 
voro de -bark- och trä-ätande djuren anmärkningsvärt sällsynta. 
Förutom en skinnbagge, en aradid, som förekom mycket allmänt 
under björkbarken, lyckades jag här endast anträffa ett exemplar 
av Salpingus foveolatus TJUNGH. Vid lövskogen var också Podab- 
rus lapponicus GYLL. bunden. Den sågs i ett och annat individ 
på bladen av träd och buskar. 

Områdets vattenskalbaggar syntes ha inskränkt sin existens 
uteslutande till de små grunda källdrag, vilka upprinna i vit- 
mossmarkerna mellan Nuoljafjällets fot och Torneträsk. Här 
sågos Gaurodvtes congener PAYK., mörkare och ljusare exemplar, 
rota i det brunsvarta bottenslammet i sällskap med G. guttatus 
PayvK. Bland de tillvarataågna vattenskalbaggarna var också ett 
ex. av den sällsynta Gaurodytes Wasastjernaiz SaAHnLB. Ett par 
Hydroporus-arter höllo också till i de små dyiga vattensamlin- 
garna. Det var den glänsande formen av 4. nigrita FABR. samt 
en varietet av HZ. memnonius NICOL. med helt svart prothorax och 
helt svarta elytra. Det torde vara varieteten 2zger STURM, vil- 

ken förut anträffats i Jämtland samt i Norge och Finland till 
Lappland, under det huvudarten i Sverige ej är känd från nord- 
ligare förekomst än Stockholm. 

I videområdet utefter fjällets bäckdalar samt i övre delen av 
björkregionen voro buskarna angripna av en del curculionider 
samt phytophager, nämligen Dorytomus salicinus GYLL., vidare 
Phytodecta affinis SCHÖNH., en varietet med helt svart prothorax, 
Phytodecta pallida IL. samt Phyllodecta vitelline IL. 

Under stenar på en gräsbeväxt fjälläng i närheten av Björk- 
liden förekom ÖOftiorrhynchus nodosus FABR. rätt talrikt. 
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Nämnas slutligen ÅAnthophagus alpinus FABR., Cryptophagus 
scanicus IL., Corymbites eneus L. samt ÅApion marchicum HERBST, 
är förteckningen på av mig inom området anmärkta coleoptera 
fullständig. 

Anton Fansson. 

Nytt från Riksgränsen.! — Åren KOM,  fOL2 vari japp 
Abisko och njöt obeskrivligt av den härliga fjäillfloran. Det var 
något för en sörlänning att se alla dessa växter i ievande livet, 
då man förut sett endast torkade stackare i herbarier. Flera 
arter Saxrfraga, lappljungen, Dryas, Diapensia, Wahlbergella, 
Andromeda m. fl. och i Pålnoviken Chrysosplenium tetrandrum. 
Gott om Lychnis och ZTrollius högt uppe på fjällsluttningarna. 
Men som det här 1 Abisko var förbjudet att samla insekter och 
jag hade mina håvar med, packade jag mig av till Riksgränsen, 
där jag trivdes utmärkt och fick en hel del smådjur i sikten. De 
flesta togos nära stationen i en sänka nedanför en berghäll bland 
mossan och gräset och under ett par småbuskar av Salix glauca. 
I ett par liter smolk funnos omkring 400 stycken. Att det var 
så gott om individer, berodde nog därpå, att ovanpå hällen låg 
en väldig skräphög, som innehöll alla möjliga godsaker, såsom 
skinnbitar, trasor och köksavfall. Vid regn silade de ädla saf- 
terna ned för hällen i sänkan och mossan och så blev det en 
ljuvlig ort isynnerhet för halvvingar. De flesta voro Åtheta gra- 
minicola, atramentaria och punctulata, Olophrum boreale, Anthophagus 
alpinus, Geodromicus globulicollis var mycket allmän, Gznypeta coerulea 
likaså, ÅArpedium brachypterum, Liogluta granigera, Boreaphilus 

m. fl. En del atheter, som jag ej kunde bestämma, sändes till 
prof. SAHLBERG 1 Helsingfors, men han har ännu ej haft tid med 
dem. Vid Katteraksjöns strand fann jag en Sfenus, vars plats 
är lätt att bestämma, men arten finnes ej beskriven varken hos 
SAHLBERG, GANGLBAUER eller Seiputz. Liknar mest huumilis, men 

har enkel fjärde tarsled, djupt fårad panna och svarta ben. Rygg- 
segmentens köl är tydlig på alla segrhenten, varför namnet 
carinatus torde vara lämpligt. 

Stenus carinatus n. sp. — Schwarz, etwas glänzend, kurz 

weisslich behaart, oben nur an den Seiten des Abdomens, erstes 
Glied der Kiefertaster gelb, die Beine ganz schwarz. Der Kopf 
etwas Dbreiter als der Halsschild aber etwas schmäler als die 
Flägeldecken, ziemlich stark und dicht punktirt, zwischen den 
Augen mit zwei tiefen Stirnfurchen, zwischen denselben dach- 
förmig gewölbt. Die Fihler kurz, ihr drittes Glied wesentlich 
länger als das vierte. Halsschild schmäler als die Flägeldecken 
so lang oder ein weing länger als breit. Die Seiten etwas vor 
der Mitte beinahe eckig vorspringend, von da nach hinten ein- 
geschwungen verengt, in der Mitte hinten kurz und tief gefurcht. 

1 Ur brev till redaktören. 
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Die Flägerdecken an der Naht mindestens so lang als der Hals- 
schild, nach hinten deutlich erweitert, grob runzelig punktirt, 

beim Schildchen und hinter den Schultern etwas eingedräckt. 
Abdomen gleichbreit, kräftig gerandet, nicht schmäler als die 
Flägeldecken, fein punktirt vorn etwas kräftiger, alle Segmente 
mit einem deutlichen Mittelkiel: Die Tarsen kurz, das vierte 

Glied einfach. Länge 3 m. m. 
L. Haglund. 

Argynnis Frigga Thbg var, improba Btlr funnen i Sve- 

rige. — Fjärilfaunan i trakten av Abisko i Torne lappmark har 
behandlats bland annat i en uppsats av TORSTEN LAGERBERG: 
»Anteckningar till Sveriges macrolepidopterfauna» i Entomologisk 
Tidskrift 1911 samt i A. T:s referat av SHELDONS »Lepidoptera 
of the Swedish provinces of Jemtland and Lapland» i samma 
tidskrift 1912 pag. 126. Till de av nämnda författare för om- 
rådet i fråga anmärkta arterna har jag att lägga Argvnnis Frigga 
THBG. var. zaproba BTLR, vilken varietet också utgör en ny- 
komling till Sveriges fauna. Det enda exemplar som erhölls av 
denna högnordiska form, iakttog jag i juli månad 1908 på en 
ödslig fjällplatå ovan trädgränsen på fjället Nuolja, där vegeta- 
tionen mellan stenarna utgöres av polarviden, dvärgbjörk, Rho- 
dodendron, Arctostaphylos alpina, Diapensia o. s. v. Exemplaret 
i fråga var det enda fjärilindivid som sågs häruppe, där det vid 
tillfället var rätt kyligt och blåste friskt. Uppskrämd ur den låga 
buskvegetationen gav sig fjäriln i väg med en hastig, flackande 
flykt och hållande sig tätt till marken. Den infångades och be- 
finner sig nu i Riksmuseums samlingar. 

Det enda exemplar av denna varietet, som förut synes ha 
anträffats i Skandinavien, omnämnes i Entomologisk tidskrift 1885 
i W. M. SCHÖYENS uppsats >Bemerkninger om enkelte variationer 
af vore Rhopalocera». Det exemplar, varom där är fråga, av- 
viker i vissa hänseenden från den av BUTLER beskrivna variete- 
ten. Det infångades av R. COLLETT på Store Tamsö i Porsanger- 
fjorden 6 juli 1878. SCHÖYENS uttryck »denne veirhaarde ö» 
antyder ju överensstämmelse med fyndplatsen vid Torne träsk, 
varför det är sannolikt att varieteten är en på grund av klima- 
tiska förhållanden förkrympt och illa utbildad form av frigga, en 
arktisk form alltså av den till den boreala regionens myrmarker 
hörande huvudarten. 

Då jag år 1908 vistades i det numera som naturpark skyd- 
dade Abisko-området, gjordes där insamlingar av en yrkeslepi- 
dopterolog från Berlin. Han tog rubb och stubb, allt vad han 
kunde komma över av fjärilar. Jag var nog försiktig att för 
honom ej omtala fyndet av zmproba; hade något ytterligare ex- 
emplar stått att uppbringa, hade han varit mannen att göra det. 
Man får hoppas, att naturskyddsbestämmelserna i möjligast stränga 



SMÄRRE MEDDELANDEN OCH NOTISER. 107 

mån tillämpas där uppe, så att insektlivet nu ohämmat av män- 
niskor får utveckla sig. 

Varieteten zmproba beskrevs av BUTLER i »The Entomologist's 
Monthly Magazin» XIII, pag. 206 samt återfinnes i A. ZEITZ” 
»Die Gross-schmetterlinge des Palearktischen Faunengebietes> I 
Bd: »Die Palearktischen Tagfalter> pag. 232, där det heter: 
»improba BTLR, eines der am weitesten nach Norden gehenden 
Lepidopteren, von Nowaja Semlja, ist kleiner und obenher dunk- 
ler; auf der Hinterflägelunterseite ist die Mittelbinde etwas leb- 
hafter gelb und der Rhombus vor der Costamitte lebhafter blau- 
WEeIiss.» 

Anton Jansson. 

Takttagelser angående Cerura vinula. — Bland vår faunas 
fjärilar finnas väl få som tilldragit sig entomologernas intresse så 
som Cerura vinula. Detta bland annat på grund av larvens egen- 
domliga utseende. Den är ju det klassiska exemplet på >trots- 
ställning», varvid främst tänkes på den upplyftade främre delen 
av kroppen, det indragna huvudet, de båda stora »ögonlika> 
fläckarna och de pisksnärtlika, rörliga trådarna från spröten på 
Sistamseementet. Dem tycks. emellertid även na ett verkligt, 
aktivt sätt att försvara sig. Detta synes emellertid mera sällan 
komma till användning, och jag har blott vid ett tillfälle iakttagit 
det, ehuru jag under många år varje sommar studerat Cerura- 
larven. Det var på Orust vid Assmunderöd den 2/8 1908, då 
jag upptäckte två sådana fullväxta larver sittande på asp. På 
ungefär 50 cm. avstånd utsprutade båda larverna från en punkt 
på huvudets nedre del en fin stråle av en skarp vätska. Den 
ena strålen träffade mitt öga och orsakade en stunds sveda. Vät- 
skans lukt påminner om myrsyra. Larverna fångades och för- 
puppade sig inom ett par dagar, varpå 2 hanar kläcktes följande 
vår. Det här omtalade sättet för försvar torde ej vara så all- 
mänt bland fjärilar. REUTER omnämner i »Insekternas lefnads- 
vanor och instinkter» endast ett liknande fall (sid. 145), även 

detta hos en spinnare. Vätskan angives här vara blod. 
Trots Cerura-larvens mångsidigt utbildade skydd går den ej 

fri från angrepp. På vissa lokaler i Bohuslän, t. ex. på Stora 
och Lilla Hasselön vid Orust, voro flera somrar i rad flertalet på- 
träffade larver angripna av parasiter. Dessa syntes som små svart- 
bruna, spetsigt äggformade bildningar utanpå huden och kvarsutto 
vid hudombytena. Larverna växte normalt och förfärdigade med 
vanlig konstnärlighet sina kokonger. I stället för fjärilar fram- 
kommo så följande vår talrika, sinsemellan mycket olikstora, 

exemplar av parasitstekeln Paniscus cephalotes. Stekelkokongerna 
lågo i en bunt inuti Cerura-kokongen. Steklarna tyckas ej som 
fjäriien till sitt förfogande ha någon frätande vätska att öppna 
den hårda kokongen med, utan begagna härvid sina kraftiga 
käkar. Einar Klefbeck. 
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Intressanta fjärilsfynd. — Av elever vid Kgl. Lantbruks- 
akademiens trädgårdsskola ha några rätt intressanta fjärilsfynd 
blivit gjorda och förtjäna därför omnämnas. 

Det märkligaste fyndet torde väl vara Vanessa TL-album 
EsP., som 1913 anträffades i ett exemplar av d. v. trädgårdsele- 
ven O. SvEnNSSon å Experimentalfältet. Enl. BERGE's »Schmetter- 
lingbuch>, 9 uppl., är detta en osteuropeisk art, som »över Un- 
gern nått fram till Schlesien, Mähren och Österrike». 

Utom denna art hava å Experimentalfältet följande anträf- 
fats: Vanessa antiopa L. ab. JLZinteri FircH, Colias paleno L., 
Protoparce convolvuli IL. samt Pierostoma palpina L. ab. lapponica 
TeicH. Den sistnämnda är hittills blott funnen i ryska lapp- 
marken. Exemplaret överensstämde såväl med beskrivningen, 
som med ett exemplar i Centralanstaltens Ert. Avdeln:s samlingar. 

Å. Tullgren. 

Cylas formicarius” F. utbredning. — Från en på Cuba 
bosatt svensk farmare erhöll undertecknad i fjor en sändning 
insekter från den västindiska ön. Bland dessa befann sig ett 
par exemplar av en art av det intressanta curculionidsläktet Cylas. 
Arten har befunnits vara C. formicarius F., som 1 LECONTES klas- 

siska arbete The Rhynchophora of America north of Mexico 
(Philadelphia 1876) upptages från Cochin China, India, Mada- 
gaskar samt Cuba och Louisiana. Oaktat denna arts förekomst 
i Amerika redan av gammalt är känd, ha av förbiseende varken 
GEMMINGER & HAROLD i sin Catalogus Coleopterorum eller E. 
SCHENKLING i sin under utgivning varande stora katalog omnämnt 
dess förekomst i Nya världen. GEMMINGER & HAROLD, som 
känna till 8 Cylas-arter, angiva India orientalis som C. formica- 
7z7us hemland, och H. WAGNER, som behandlat Apzonide 1 SCHENK- 
LING'ska katalogen samt uppräknar 19 kända Cyrlas-arter, upp- 
giver, att C. /formicarius förekommer i Indien och på Ceylon. 
Som samtliga övriga Cylas-arter tillhöra Gamla världens fauna, är 
det sannolikt, att arten härifrån invandrat till Nya världen. Märk- 
ligt är emellertid, att dess värdväxt där enligt LECONTE är söt- 
potatisen (Ipomea batatas L.), vilken har sitt hemland i Central- 
Amerika. 

Anton Fansson. 

Anteckningar om några fynd av parasitsteklar under 

1912 och 1913 (Syd-Halland och sö. Östergötland). — Ett för 
Sverige nytt fynd torde vara Nematopodius formosus (GRAV.) I 
(determ. d:r A. ROMAN), Hall., Karup (nordsidan av Hallandsås) 
27.6. 1913, på samma ställe som denna arts /vra föregående år 
av mig anträffades; denna senare förut funnen några gånger i 
Sverige. 
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Under oktober 1907 anträffades i barrskog i närheten av 
Linköping under mossa på stenar en /chneumon 9, som jag då 
antog vara Ichkn. ionobilis (WESM.), men vid närmare granskning 
(av A. ROMAN) befanns vara /chn. amphibolus (KRIECHB.), skiljande 

sig från ignobilis genom antennernas byggnad; arten lärer förut 
vara funnen i närheten av Wien under tallbark och beskriven i 
Ann. Hofmuseums Wien på 1880-talet. Huruvida en till samma 
avdelning hos THOMSON av sl. /chneumon tydligen hörande hanne, 
funnen 1913 på granar å sydsluttningen av Hallandsås (Hjärnarps 
s:n, Skåne) tillhör nämnda art är möjligt men måste tills vidare 
lämnas oavgjort. 

Hadrodactylus nigricoxa (THoms.) 2, Hall., Karup, 7. 7. 1913; 
enligt 'THOoMS. funnen i Tyskland. 

Av några för Sverige sällsyntare må nämnas: 
Amblyteles nonagrie (HOLMGR.) SJ, Hall., Karup, 25. 7. 1912. 
Perilissus (Spanotecnus) coxalis (THOMS.) SJ, Hall., Karup, 7. 7. 

1913, på blr av Åegopodium, honan funnen år 1902 i samma 
trakt; enligt THOMS. funnen i Arrie i Sk. 

Stenareus dentifer (THOMS.) S Ög., S:t Lars, på gran 14. 6, 
på lönn 8. 6. 1913; enligt THoms. i Degeberga, Sk. 

Glypta fractigena (THOMS.) SJ, Hall, Karup, 3. 7. 1913 på 
umbellater; funnen i Sk. (THOMS.). 

Även ett fynd bland växtsteklar: Cladius difformis (PANZ.) 3, 
enligt THOMS. sparsamt förekommande norr om Skåne, må an- 
föras; anträffades i Ög. s. om Linköping på hassel 17. 5. 1913; 
utmärkt genom hannens égendomliga antenner, lederna 3—5 med 
långa, håriga utskott. 

H. Nordenström. 

Sovställningen hos Heriades maxillosa L. — I sitt förra 

året utkomna arbete »Insekternas levnadsvanor och instinkter» 
anför O. M. REUTER om insekternas sovställning följande (sid. 
7). »Den ställning, insekten under sömnen intager, är vanligen 
densamma som den, vilken utmärker honom, då han annars 

sitter orörlig. Anmärkningsvärda undantag härifrån utgöra vissa 
steklar. Sålunda berättar BRAUNSsS, att en sydafrikansk C/irysidid, 
Stälbum cyanurum, sofver hållande sig fast vid kvistar af träd 
eller örter endast medelst mandiblerna, medan benen hållas tätt 
och orörligt tryckta till den i luften utsträckta kroppen och att 
äfven sydafrikanska Ammophila-arter bete sig på liknande sätt, 
ofta i större antal med käkarne fasthållande sig i en och samma 
kvist.» 

Man torde av den omständigheten, att REUTER, som besatt 
en enorm litteraturkännedom, i detta fall blott anför BRAUNS' 

observationer, vara berättigad att draga den slutsatsen, att åtmin- 

stone för Skandinavien och Finland inga uppgifter om dylik :sov- 
ställning hos steklar finnes. 
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Under sådana förhållanden torde följande observation erbjuda 
ett visst intresse. 

Förra året observerades i slutet av maj vid Husby brygga på 
Ekerö vid 8-tiden på kvällen ett par exemplar av en liten stekel 
på en omkring manshög tall, i en mycket egendomlig ställning. 
De hade med mandiblerna bitit sig fast helt nära spetsen af ett 
barr och kroppen, med benen tätt tryckta intill densamma, sträckte 
sig rätt ut i luften i barrets riktning, så att den endast uppbars 
av mandiblerna och den lilla del av barret, som befann sig under 
huvudet. I denna ställning sutto de fullkomligt orörliga och 
reagerade ej vid beröring. 

Sedermera gjordes samma observation på Runmarö d. 20 
juni. 

Stekeln visade sig vara Heriades maxillosa IL. 

I. Trägårdh. 

Cottlands Carabus-arter. Professor BOHEMAN påpekar i 
Bidrag till Gottlands insektfauna (Vetenskapsakademiens hand- 
lingar 1849) ett förhållande, som han anser vara förtjänt att om- 
nämnas, nämligen att han under sina undersökningar på Gottland 
icke kunnat upptäcka någon enda art av de egentliga Carabi. I 
sin redogörelse för resultatet av hans nya resa till ön år 1867 

(Öfversikt af Vetenskapsakademiens Förhandlingar 1867) återtager 
han emellertid förmodan att ingen av de egentliga Carabi skulle 
förekomma på Gottland. Han uppger där, att han sist nämnda 
sommar lyckats finna I exemplar av Carabus violaceus (Sub lapi- 
dibus ad Vesterby d. 17 julii specimen unicum) och tillägger: 
>men då icke någon mer art eller individ af detta släkte hit- 
tills påträffats, synas hithörande species åtminstone böra räknas 
till sällsyntheterna på ön.» 

CLaAEs GRILL känner i sin katalog heller icke till mer än I 
Carabus-art från Gottland, nämligen just C. violaceus L. Såsom 
nog coleopterologer, vilka använda sig av nämnda katalog, fun- 
nit, omfattar ett hos GRILL angivet utbredningsområde t. ex. 
Sk.—Lpl. i början av katalogen — Series Carnivora och Palpi- 
cornia åtminstone — ofta även Gottland utan att förekomsten 
på ön särskilt nämnes, under det att därefter en annan princip 
beträffande Gottland synes ha följts, i det att alla för utgivaren 
kända arter särskilt omnämnas oberoende av deras vidare eller 
trängre utbredning på fastlandet. Då nu emellertid C. wviolacens 
av GRILL 1 katalogen uppgives förekomma Sk.—Lpl. och upp- 
giften Gtl. förekommer först i tillägget, får man antaga denna vara 

den enda Carabus-art han känner från ön. 
Med anledning härav vill undertecknad meddela, att jag en 

sommar på 1890-talet i den torrlagda Åkelösa myr ej långt från 
Etelhem fann ett exemplar av Carabus granulatus L., vilket kröp 
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på en väg, som dragits genom myren. Det är allt vad jag av 
Carabi lyckats finna under ett par somrars exkursioner på ön. 
Om GRrRILL's uppgift grundar sig hå prof. BoHEMAN's fynd vid 
Vesterby, skulle sålunda summa 2 individ av 2 arter Carabi ut- 
göra allt som i litteraturen uppgives vara funnet av släktet på 
ön. Gottland har ju ofta besökts av coleopterologer och torde 
vara relativt väl undersökt, varför rikligt material till känne- 
domen om de paranta Carabus-arternas förekomst borde stå till 
buds. Men tyvärr ha nog samlarne i detta som andra fall till- 
varatagit eller antecknat om endast de arter, vilka varit av 
nytt intresse för dem, varför möjligen gjorda fynd av Carabus- 
individ ej tillmätts värde att ihågkommas. Att Gottland är över- 
raskande fattigt på Carabus-arter och -individ, synes dock vara 
utom fråga, en fattigdom som är märklig 1 utbredningshistoriskt 
och ekologiskt hänseende. I fråga om det senare bör endast 
erinras om, att Gottland långt ifrån saknar lokaler, vilka erbjuda 
för Carabus-arternas trivsel gynnsamma villkor, mossiga barrskogar 
för de arter, som på fastlandet bruka anträffas i dylika, lågt lig- 
gande fuktiga ängsmarker för resp. arter, lundar o. s. v. 

På Öland är släktet rikare företrätt. G. MÖLLER upptager i 
»Skandinaviens skalbaggar», tillägget, för Öland åtminstone C. da- 
thratus L. och C. nemoralis MÖULL., och själv erinrar jag mig, att 
1 mera öppna och steniga buskmarker C. glabratus PAYK. ej var 
sällsynt. Dylika lokaler har även Gottland överflöd av. Har 
denna ö måhända förr hyst Carabus-arter, vilka nu utdött där, 
och äro de nämnda få funna exemplaren bland de sista ättlin- 
garna av en fordom livskraftigare stam på ön? För belysning av 
frågan uppmanas de -coleopterologer, vilka tilläventyrs kunna 
lämna bidrag till kännedomen om Carabus-arternas förekomst på 
Gottland, att till Entomologisk tidskrift göra meddelanden om 
på ön eventuellt gjorda fynd. I detta sammanhang kan näm- 
NAS: jatt Åland enligt GRILL hyser åtminstone 6 Carabus-arter, 

bland dem en så sydlig som C. convexus FE. 
I allmänhet torde utbredningen av Carabus-arterna i vårt 

land vara långt ifrån klarlagd, särskilt beträffande de mera lokalt 
förekommande. En del gamla utrednings- och frekvensuppgifter 
tyda på att flera arter tendera att bli allt sällsyntare. Får man 
lita på LINNÉ's uppgift om förekomsten i Sverige af C. intricatus 
L., CC auronitens EF. och C. auratus L., äro icke mindre än 3 
arter kända, vilka efter hans tid utdött i vårt land. 

Anton Jansson. 

Bidessus delicatulus SCcHAum. — Som ett ytterligare bevis 
på, att ännu mycket återstår att undersöka i coleopterologiskt 
hänseende i Sverige, vill undertecknad meddela, att, då jag den 

23 april var ute på en exkursion vid den s. k. Raus mosse nära 
Helsingborg för att huvudsakligen undersöka i vatten levande 
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coleoptera, tvenne exemplar av en för Sverige ny /ydroporid, 
nämligen AHzidessus delicatulus SCHAUM, anträffades. Enligt SEIDLITZ” 
Fauna Baltica är arten endast funnen i Sydtyskland till Schlesien. 

B. Varenius. 

En för Sverige ny skalbagge. Ur nedfallna grankottar, 
som förvarats under vintern, kläcktes d. 4 april två exemplar av 
Ernobius parvicollis MuULsS. Arten karaktäriseras genom att hals- 
sköldens bakre hörn äro så avskurna, att halsskölden endast med 

en tredjedel av kanten berör täckvingarnes bas samt att hörnen 
äro avskurna rakt, ej inbuktade som hos angusticollis RATZB. 
Täckvingarne sakna längsribbor och äro något glänsande, var- 
jämte 3:dje antennleden är kortare än den 4:de. Längd 2—3 mm. 
Arten säges vara tämligen sällsynt i Tyskland (Kuvrnr. Illus- 
trierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands, sid. 681) och 
uppgives i GRILLS katalog vara funnen i Danmark och Finland. 

I. Trägårdh. 

Intressanta skalbaggsfynd. — Av undertecknad ha an- 

träffats följande för landet nya skalbaggar: Calodera rufes- 
cens KR., Öland, Färjestaden samt Smål., Kalmar (Bergaskogen); 
Demosoma recondita KR., Smål., Kalmar (Bergaskogen); Parame- 
otica complanra MAN., Smål., Mönsterås, Linderum. 

För Småland nya äro: Hygropora cunctans ER., Kalmar 
(Bergaskogen); Dochmonota clancula ER., samma lokal; Meotica 
exilis ER., Mönsterås, Linderum samt AÅAztheta vilis ER., Kalmar 

(Bergaskogen). 
L. Haglund. 

Nytt monteringsmedel för insektlådor. — Sedan förra 
våren har Linoleum-Aktiebolaget Forshaga, Göteborg, fört ut i 
marknaden ett preparat, tekniskt benämnt »isoleringsmaterial av 
kork>, men 1 dagligt tal kallat »konstkork>. — Fabrikationen är 
hemlig. Fabrikatet utgöres av plattor, till utseendet liknande kork 
och tillverkas från 5 till 60 mm. tjocklek och pressas till olika 
fasthet allt efter konsumentens önskan. — Lösare pressning är 
naturligtvis för entomologen lämpligast. 

Fördelarna med detta preparat såsom bottentäckning i lådor 
för en insektsamling äro så påfallande, att jag, som nu prövat 
det i 8 månader, vill fästa samlares uppmärksamhet på detsamma. 
— Det är dammfritt och homogent, innehåller ej smågrenar och 
dylikt såsom i torv, och är följaktligen överallt lika genomträng- 
ligt för insektnålen, som sitter ytterligt säker i plattan. 

Det är sterilt, hyser sålunda ej lägre utvecklingsformer för 
snyltgäster, som torven kan göra och tager ej till sig fukt. 

Det fås i alla önskade dimensioner upp till 1 X o,; m. och 
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behöver sålunda, såsom vid torvplattors användning, ingen skarv 
i en bottenbetäckning, som här utgöres av en enda, hela botten 
täckande platta. Konstkorken är mjuk och en insektnål av vil- 
ken grovlek som önskas intränger lätt i plattan. 

Materialet är billigt, ity att priset på t. ex. I m? platta av 
o,; Cm. tjocklek är 1: 55, under det att torfplattor för samma yta 
betinga kr. 2:20 efter det pris, som jag tror att flera än jag fått 
vidkännas. i 

Lättheten att inlägga en platta av bestämd dimension — jag 
får den mig tillsänd i precis önskad storlek — är ju ytterligt 
bekväm mot att lägga skiva till skiva av torven för att få lådans 
botten täckt. Snyggt, billigt och praktiskt ställer det sig vid 
dessa skivors användande. 

I mitt stora skåp för coleoptera belöper sig kostnaden med 
torvplattor till 8 kr. Om konstkork då funnits, så hade endast 
kr. 5:60 åtgått. 

Vill man på ett demonstrations- eller preparatbord på labo- 
ratoriet infälla en större platta 1 skivan, så har den arbetande 
därav påtagliga fördelar, då bordsbetäckningen tjänstgör som 
ett slags reservlåda, där undersökaren nedsticker undersöknings- 
materialet kring sig. 

Skivor med skarpskurna kanter i bestämd dimension vid 
fråga om montering av lådor och med avrundade kanter vid fri- 
gande plattor fylla bäst ändamålet. 

Blivande beställare torde lämpligast vända sig till under- 
tecknad. 

Seffle i mars 1914. 
Å. Lindegrén. 

Skogsentomologiens närmaste framtidsutsikter. Sist- 

lidna sommar restes taket på den Entomologiska avdelningens 
nybyggnad vid Experimentalfältet och följande vinter jämnades 
den gamla institutionsbyggnaden, hemvisten för den förutvarande 
»Statens entomologiska anstalt», med marken. 

Man kan säga, att härmed avslutades det andra skedet i 
den praktiska entomologiens utveckling i vårt land. 

Denna utveckling tog sin början år 1880, när Kungl. Lant- 
bruksakademien inrättade en befattning 1 entomologi, vars förste 
innehavare blev EmiL AuGusT HoLMGREN. Honom och i ännu 
högre grad hans efterträdare, SvEnN LAMPA, tillkommer hedern av 
att ha banat väg för den praktiska entomologien i Sverige, så 
att den stora allmänheten fick ögonen öppna för dess stora be- 
tydelse, och slutligen frågan om inrättande av en entomologisk 
anstalt blev mogen för sin lösning. Men vi få ej 1 detta sam- 
manhang glömma de män inom den Entomologiska föreningen, 
som stått stödjande och hjälpande vid LAMPAS sida, AURIVILLIUS, 

GRUL, MEVvES och LYTTKENS. 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 1—2 (1914). S 
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Vi kunna därför med stor tillfredsställelse se tillbaka på den 
praktiska entomologiens utveckling i vårt land under de sista tre 
decennierna och med tacksamhet hylla de män, som lett den- 
samma. Men denna tillfredsställelse förbytes till djupt missmod, 
när vi betänka, huru styvmoderligt ez gren av den praktiska en- 
tomologien, skogsentomologien, under denna tid blivit behandlad; 
ingen institution, ej ens en befattning finnes, som företräder denna 
viktiga gren, och vår kunskap om skogsinsekterna är högst ofuil- 
ständig och bristfällig. 

Den enda tjänsteman, som f. n. officiellt företräder skogs- 
entomologien i vårt land, läraren i skogszoologi vid skogsinsti- 
tutet, hade på HoLMGRENS tid att meddela undervisning i natur- 
historia och matematik. Efter HoLMGRENSs död blev IL. AA. 
NILSSON hans efterträdare (1890—1901) med undervisningsskyl- 
dighet i botanik, jaktzoologi, entomologi, jordmånslära och skjut- 
konst. 

Det är tydligt, att en så omfattande lärareverksamhet måste 
i hög grad inkräkta på det vetenskapliga forskningsarbetet och 
att detta näppeligen kan hinnas med annat än i ett av de olika 
ämnena, beroende på lärarens speciella läggning. 

Efter NILssons död 1901 blev förhållandet något bättre, i 
det att botaniken utbröts, men ännu i dag har läraren i skogs- 
zoologi att undervisa i geologi, jakt- och fiskevård, och det är 
ej förvånansvärt, att under dylika förhållanden ej något nämnvärt 
forskningsarbete 1 skogsentomologi kunnat medhinnas. 

Under sådana förhållanden måste man med stor glädje hälsa 
det förslag till ordnande av skogsentomologiens ställning, som 
» Styrelsen för skogsförsöksanstalten och den blivande skogshög- 
skolan» framlagt i underdånig skrivelse till Kungl. Maj:t sistlidne 
vinter. 

Detta förslag går ut på, att undervisningen i det nuvarande 
ämnet skogszoologi med jakt- och fiskevård uppdelas på så sätt, 
att vid skogsförsöksanstalten anställes en skogsentomolog, som 

undervisar 1 skogsentomologi vid skogshögskolans högre kurs, 
vårdar högskolans entomologiska samlingar, samt f. ö. vid skogs- 
försöksanstalten utför skogsentomologiska undersökningar, under 
det att åt en vid högskolan anställd extra lärare uppdrages skyl- 
digheten att meddela undervisning i vertebratzoologi samt uti de 
denna disciplin närstående ämnena jakt- och fiskevård. 

Styrelsens förslag belyser utförligt betydelsen av det forsk- 
ningsarbete, som skulle komma att åligga skogsentomologen. 

Glädjande nog har Kungl. Maj:t behjärtat styrelsens förslag 
genom att i proposition till innevarande års riksdag upptaga 
detsamma. Vinner det riksdagens bifall, kommer befattningen 
att tillträdas den 1 jan. 1915. 

a HEM. 
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Statsanslag till ett arbete i skogsentomologi. Kungl. 

Maj:t beviljade i januari d. å. ett anslag av 500 kr. till assis- 
tenten D:r I. TRÄGARDH såsom bidrag till omkostnaderna för 
klichéer till ett arbete över skogens skadliga och nyttiga insekter, 
med skyldighet för författaren dels att till Centralanstaltens för 
försöksväsendet på jordbruksområdet Entomologiska Avdelning 
efter begagnandet överlämna de klichéer, som anskaffas för an- 
slaget, dels ock att till domänstyrelsen kostnadsfritt överlämna 20 
exemplar av arbetet. 

Av Kgl. Vetenskapsakademien den 11 mars 1914 utde- 

lade reseunderstöd för entomologiskt ändamål. Fil. Mag. 
H. B. OLSSON för undersökning av Dalarnes Copeognather 150 kr.; 

Fil. Stud. O. LuNnDBLraAD för studier över Hydracorider i 
Flärjeadalen 175 kr.; 

Lektor E. WAHLGREN för entomologiska studier på Öland 
FOOL 

Fil. Kand. A. KEMNER för undersökning av Coleopterernas 
utveckling 150 kr. 

D:r E. Mjöbergs andra expedition till Australien. — 

Från denna, som varade från juni 1912 till februari 1914 och 
huvudsakligen gällde de stora regnskogarna i norra Queensland, 
har D:r Mjöberg hemfört en skörd på omkring 41,000 lägre djur, 
förnämligast insekter. Det värdefulla materialet tillfaller riksmu- 
seets entomologiska avdelning. 

På Entomologisk forskningsresa till Amazonfloden be- 

giver sig i år D:r ABRAHAM ROMAN. Han understödes bl. a. av 
Lars Hiertas Minne och Letterstedtska fonden. 



Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Sammankomsten den 14 dec. 1913. 

Vid föreningens årssammankomst ovannämnda dag över- 
lämnade å föreningens vägnar Överste CLaAEs GR till ordföranden 
Prof. CHR. AURIVILLIUS ett i särskilt minnesband bundet exem- 
plar av tidskriften för år 1913, hvilken som ett uttryck för för- 
eningens vördnad och tacksamhet och till erinran om hans 60- 
årsdag den 15 januari 1913 tillägnats honom. 

Vid därefter förrättade val omvaldes för en tid av två år 
till sekreterare hr ”TULLGREN, till ordinarie ledamöter i styrelsen 
hrr GRILL, LYTTKENS Och TRÄGARDH; efter föreningens avlidne 
ledamot hr TrRYBoOM valdes till ordinarie ledamot för ett år hr 
PEYRON. Till suppleanter i styrelsen för nästkommande två-års- 
period valdes hrr RoESLER och HOLMGREN; till revisorer utsågos 
hrr CEDERQUIST Och ARONZON med hr EKBLOM som suppleant; till 
klubbmästare valdes hr RINGSELLE. 

Meddelades att till ledamöter i föreningen invalts fil. stud. 
SIG. HERMANSSON 1 Lund samt boktryckaren E. C. ROSENBERG i 
Köpenhamn. Aftonens föredrag hölls av byråchefen J. MEVvES 
och behandlade »>»sjukdomars spridande bland nunneliarver». 
Föredraget har publicerats i Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 
folkupplagan, h. 3, 1913. 

Några intressanta skalbaggarter insända av hrr E. LANDIN i 
Göteborg och A. JANnsson i Örebro demonstrerades av sekre- 
teraren. 

Det efter sammankomsten följande samkvämet var talrikt 
besökt. Vid detsamma demonstrerades en serie >»gubbar» av 
föreningsledamöter, tecknade av artisterna A. EKBLOM, D. LJUNG- 

DAHL samt skulptören Ö. STRANDMAN, varjämte föredrogs en för 
tillfället hopkommen, skämtsam publikation, benämnd »Geting- 
gadden>, till vilken åtskilliga ledamöter lämnat bidrag i fri och 

bunden form. 

Sammankomsten den 28 februari 1914. 

Meddelades att föreningen genom döden förlorat följande 
ledamöter: Gruvdisponenten H. V. TiBERG, Långbanshyttan, 
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Läroverksadjunkten G. O. von Hackwitz, Vänersborg, samt 
konservator W. J. Storm Trondhjem. 

Till ledamöter i föreningen hade av styrelsen invalts tele- 
grafassistenten J. A. ARNBERG, Växjö, läroverksadjunkten A. 
PETTERSSON, Växjö, samt blomsterhandlaren R. BIrLsTRöM, Stock- 
holm. 

Aftonens föredrag >Om humlor» hölls av doktor ABR. ROMAN. 
Föredraget utgjorde en sammanställning av forskningsresultaten 
rörande humlornas biologi och systematik samt belystes af teck- 
ningar och preparat. 

Meddelanden från Entomologiska Sällskapets 
i Lund förhandlingar. 

5. 

Sammankomsten den 22 Februari 1913. 

Entomologiska Sällskapet högtidlighöll denna dag tioårsdagen 
av sin stiftelse. 

Ordföranden docent SIMON BENGTSSON Öppnade mötet med en 
välkomsthälsning till de talrikt samlade medlemmarna samt de så- 
som Sällskapets gäster för aftonen inbjudna proff. H. WALLEN- 
GREN och O. CARLGREN 1 Lund och, som representanter för dansk 
entomologi, museumsinspektor Dr. W. LUNDBECK samt Doktorerna 
A. G. BovingG och C. WESENBERG-LUND. 

Ordföranden erinrade därefter om dagens betydelse för Säll- 
skapet och lämnade en kort historik över Sällskapets verksam- 
het och utveckling under dess första 10-årsperiod, av i huvudsak 
följande innehåll: 

I januari för tio år sedan utfärdades'en av bataljonsläkare 
I. AMMITZBÖLL, Ystad, kyrkoherde JosEF ANDERSSON, Färlöf, do- 

cent S. BENGTSSON, Lund, adjunkt G. LÖFGREN, Hälsingborg, post- 
expeditör B. VARENIUS, Hälsingborg och överjägmästare J. H. 
WERMELIN, Malmö, undertecknad inbjudning (se Entom. Tidskr. 
Årg. 28, 1907, sid. 92 ff.) till bildandet av en sydsvensk entomo- 

logisk förening. Med anledning av densamma hade jämte nämnda 
herrar ett tiotal för saken intresserade stämt möte den 30 janu- 
arl samma år å Akad. Föreningen i Lund, vid vilket alla de 
närvarande livligt anslöto sig till det i inbjudningen framställda 
förslaget och med acklamation konstituerade sig som en entomo- 
logisk förening under namn av »Entomologiska Sällskapet i 
Lund>. Ett tjugutal personer antecknades vid tillfället såsom 
medlemmar i sällskapet. Vid det första därpå följande mötet, 
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som ägde rum den 14 april nämnda år, antogos Sällskapets stad- 
gar, som sedan utan några förändringar ägt bestånd. I stadgar- 
nes I:sta paragraf säges Sällskapets uppgift helt blygsamt vara. 
att utgöra en sammanslutning av entomologiens idkare och vän- 
ner i södra Sverige och speciellt inom Skåne, i syfte att främja 
det entomologiska studiet. Och i 8 2 heter det vidare: »sitt 
ändamål vwvill Sällskapet söka vinna dels genom ordin. samman- 
komster, dels genom anordnande af exkursioner, dels ock genom 
tillhandahållande åt medlemmarne af entomologisk litteratur, i 
den mån Sällskapets tillgångar medgifva inköp af sådan». 

Sällskapets verksamhet under dessa 10 år till fullföljande 
av denna sin uppgift har, våga vi tro, givit ett gott och frukt- 
bringande utsäde. Protokollen utvisa, att under dessa år, med 
deras i regel fyra ordinarie sammankomster varje år, hava hål- 
lits inalles 42 orginalföredrag eller -meddelanden, berörande alla 

större insektgrupper och avhandlande ämnen, som falla såväl 
inom den yttre och inre morfologiens som systematikens, biolo- 
giens, insektgeografiens, fysiologiens och den praktiska entomo- 
logiens gebit. Många av föredragen ha givit anledning till livliga 
diskussioner. Utom dessa föredrag av mera självständig art, för 
hvilka mer eller mindre omfattande egna undersökningar legat 
till grund, hava förekommit 17 referat av intressantare nyut- 
komna arbeten och 36 förevisningar av talrika ur ena eller andra 
synpunkten intressanta insektformer, av vilka ej få varit för den 
svenska faunan eller vetenskapen nya, av biologiska objekt o. s. v., 
och ha desamma ej sällan åtföljts av ingående demonstrationer 
och andraganden. 

En annan, ej mindre viktig sida av sällskapets verksamhet 
har varit att genom anordnandet av exkursioner söka praktiskt 
handleda särskilt yngre ämnessvenner uti olika metoder för in- 
sekters och deras utvecklingsstadiers uppsökande och insamling, 
desammas preparering o. dyl. och har, därest ej väderleksför- 
hållanden 0. a. lagt bestämda hinder i vägen, sådana i regel 
företagits under senare hälften av maj månad. Exkursionerna hava 
hittills ej sträckt sig utanför Skåne och ägt rum under rätt tal- 
rikt deltagande. 

Anslutningen till Sällskapet under dessa gångna år får anses 
som tillfredsställande. Antalet medlemmar har hållit sig tämligen 
konstant vid c. 30, maximum har varit 35 och minsta antalet 
(1 år) 23 medlemmar under året. Inalles har Sällskapets ma- 
trikel att under dessa tio år förteckna ett 70-tal olika personer 
såsom havande tillhört detsamma. Omsättningen av medlemmar 
har varit tämligen betydlig. Sålunda finnes av de 29, som ut- 
gjorde uppsättningen under Sällskapets första år, endast 7, d. v. s. 
25 9/0 ännu kvarstående, medan, av de öfriga, sju hava lämnat 
detta jordiska, varibland tre av stiftarne. Antalet vid mötena 
närvarande medlemmar har utgjort i medeltal 12—15 stycken. 
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Av Sällskapets relativt låga medlemssiffra och då dess enda 
inkomstkälla har hittills utgjorts av de inflytande årsavgifterna, 
avhänger, att Sällskapets kassatillgångar ännu äro särdeles blyg- 
samma, varför dess bibliotek tills dato har vunnit endast ett ringa 
omfång. Flera värdefulla gåvor från föreningsmedlemmar o. a. 
har Sällskapet emellertid därutöver att med glädje och tacksam- 
het minnas. 

I förhoppning om att föreningen under år som komma må 
växa sig stark och livskraftig samt av gynnare och vänner om- 
huldas och därför — om också endast i en avlägset hägrande 
framtid — dess önskemål av ett självständigt publicistiskt organ, 
en egen tidskrift må kunna förverkligas, torde vi ha att se den 
enda hävstången till en rikare samt mera fruktbringande och be- 
tydelsefull verksamhet för vårt Entomologiska Sällskap. 

Föredraget för aftonen hölls af prof. H. WALLENGREN, som 
framlade några av huvudresultaten av sina undersökningar över 
andningens fysiologi hos Åesctina-larverna (sedan tryckta i Lunds 
Univ. ÅrsrtE NAPESRATG 902 0EB US IENEIRIO TO TS KOChI BO 
Nr. 4 och Nr. 8, 1913—1914). 

Kand. A. NEANDER redogjorde i samband härmed för resul- 
tatet av en detaljstudie över stigmabygnaden hos Libellulid-lar- 
Mera(sedanwiryckt 1 Arkiv f. Zool. Bd.o8, NI rd. 03). 

Med anledning af föredragen yttrade sig i ett längre anfö- 
rande D:r WESENBERG-LUND, som från rent biologisk synpunkt 
belyste flera av de vunna resultaten, framhållande många intres- 

santa drag i dessa insekters speciella ökologi (senare publicerade 
i C. Wesenberg-Lund, Odonaten-Studien. Intern. Revue d. gesam. 
Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd. VI. Häft. 2/3 Leipzig 1913). 

Efter mötet var festligt samkväm med supé anordnat å 
Akad. Föreningen. Här talade först ordföranden doc. BENGTSSON 
för Sällskapet, kastande en blick både tillbaka och framåt på 
dess verksamhet och betydelse för det entomologiska studiet och 
särskilt dröjande vid minnet av de av Sällskapets stiftare och 
gamla vänner, som skördats av döden, samt utbragte skålen för 
Entom. Sällskapets framtid. Densamme "bragte sedan aftonens 
hedersgäster Sällskapets hyllning, vilken skål besvarades av D:r 
BovInG och av prof. WALLENGREN. Ett flertal hälsningstelegram 
från skilda håll upplästes av aman. KEMNER, vilken utbragte en 
skål för Sällskapets frånvarande medlemmar. 

Vid bålarne fortsattes sedan skålarnes rad med tal av aman. 
KEMNER, inspektor LUNDBECK m. H., interfolierade av entusiastiskt 

mottagna sångnummer av en studentkör ur Sällskapets egen krets, 

och festen fortgick ännu flera timmar under den mest animerade 
stämning. 
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Sammankomsten den 11 April 1913. 

Sedan berättelsen över verkställd revision av kassa- och bi- 
blioteksförvaltning under år 1912 föredragits och full ansvarsfri-- 
het beviljats resp. funktionärer, företogs val av styrelse, varvid 
till ordförande för året valdes doc. S. BENGTSSON, till sekreterare, 
efter Kand. H. ROosÉN som avsagt sig, fil. magist. HENNING ÖLS- 
SON samt till övriga ledamöter lektor EINAR WAHLGREN. teol. 
fil. kand. HELGE ROSÉN och amanuens A. KEMNER. 

Till medlem av Sällskapet invaldes fil. stud. RAGN. GÄRDSTAM. 
Ordföranden meddelade, att styrelsen i Sällskapets namn till 

prof. CHR. AURIVILLIUS, Stockholm, avsänt ett hyllnings- och 
lyckönskningstelegram på dennes 60-årsdag den 15 januari. 

På förslag av kand. KEMNER beslöt Sällskapet anslå ett be- 
lopp af 25 kr. till den av Entom. Föreningen i Stockholm plane- 
rade festskriften för prof. AURIVILLIUS. 

Kand. H. RosÉnN refererade C. WESENBERG-LUND, Biologische 
Studien iiber netzspinnende Trichopteren-larven. 

Aman. KEMNER visade exemplar av parasitstekeln /schnocerus 
rusticus GRAV. 1 olika utvecklingsstadier, vilken av föredragaren 
anträffats som ektoparasit på larver av Rhagium mordax F., samt 
redogjorde för vad förut är känt om samma stekels levnads- 
vanor. Densamma visade ock larver av Cetonia floricola, påträf- 
fade av föredraganden i stor mängd i vanliga myrstackar, och 
skisserade densammas biologi. TI den följande diskussionen ytt- 
rade sig ordföranden, kand. Rosén samt föredragaren. 

Lektor E. WAHLGREN demonstrerade dels trenne för veten- 
SER nya diptera: Chlorops baltica n. sp., Chlorops zonulata 

sp. och Dicreus nitidus n. sp. (senare beskrifna i Entom. Tid-' 
skrift. Årg. 34, 1913, Sid. 51 ff.) samt en likaledes förut okänd, 
egendomlig hemipter Balticola Wahlgren JENS.-HAAR., samtliga av 
föredragaren träffade på Öland, dels den lilla dipteren Siphonella 
viridissima från Ölands alvar, förut känd endast från Ungern. 

Sammankomsten den 3 Oktober 1913. 

Till medlemmar av Sällskapet invaldes amanuens HERVED 
WALLIN och fil. stud. GusTtT. HERMANSSON. 

Doc. S. BENGTSSON redogjorde för sina undersökningar över 
äggen hos Ephemeriderna; föredraget belystes av talrika teck- 
ningar och mikroskopiska preparat (detsamma senare tryckt i 

Entom. Tidskr. Are. 34, Elit 245003): 
Amanuens KEMNER föredrog om de svenska formerna av fam. 

Cleride och skildrade, till stor del med stöd av egna iakttagelser, 
deras biologi och larvstadier. Konserverat material av både 
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imagines och larver visades, varibland den för Sverige nya 
Opilo domesticus STURM, som anträffats i Lund m. fl. ställen. 

Amanuens HARRY CHRISTOFFERSSON framlade fynden av dels 
den för vår fauna nya Calamia phragmitidis HUBN., träffad av före- 
dragaren vid Ystad, dels de sällsynta Z£ugonia fuscantaria HaAw., 
tagen vid Lund, samt Nonagria canne Ocis. och Eulepia cribrum 
LiN., funna båda vid Ystad. 

Amanuens KEMNER visade ett synnerligen vackert exemplar 
av dödskallefjäriln (Åcherontia Atropos I.), som i dagarne hade 
påträffats i en trädgård i Lund och överlämnades till universite- 
tets Entom. Museum. 

Sammankomsten den 29 November 1913. 

Kand. Osc. PALMGREN refererade C. WESENBERG-LUND, Biolo- 

gische Studien iäber Dytisciden, och visade i samband därmed i 
arbetet anförda släkttyper av både larver och imagines. Aman. 
KEMNER omnämnde i anslutning härtill flera fynd av Haliplus sp. 
och Cymatopterus fuscus 1 olika utvecklingsstadier på havsstränder. 

Amanuens A. NEANDER framlade fynden av Cybister Roeselii 
FUESSL., tagen av föredragaren i I ex. vid Sjöbo i Skåne sistl. 
september, och den för svenska faunan nya heteromeren Melan- 
drya barbata F., träffad av honom vid Degeberga i östra Skåne. 

Doc. S. BENGTSSON visade exemplar av den nyligen av D:r 
WESENBERG-LUND 1 Danmark upptäckta, under åratal, särskilt av 
danske forskare ivrigt eftersökta larven av släkt. /Voterus, av Dy- 
tiscidernas grupp, som av upptäckaren såsom gåva överlämnats 
till Lunds Entom. Museum, samt redogjorde efter MEINERT och 
WESENBERG-LUND för huvuddragen av den intressanta larvens 
byggnad och levnadssätt. 

Fil. och teol. kand. H. RosÉn visade en anmärkningsvärd 
varietet av Chrysopa perla L., träffad av föredragaren i Medelpad. 

Doc. S. BENGTSSON demonstrerade tvenne av den danske ento- 
mologen E. C. ROSENBERG nyligen såsom .gåva till Lunds Entom. 
Museum överlämnade sällsynta skalbaggar — i både larv- och 
imagostadierna — vilka av denne anträffats i Danmark, näm- 
ligen dels den 1 Helix hortensis m. fl. arter parasiterande Drilus 
concolor AHR., dels Rhuipiphorus paradoxus Lin. från getingbon. 

B. 
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Lepidopterologiska anteckningar. 
AV 

J. Meves. 

(Fortsättning från årg. 1914, sid. 38.) 

Geometrae. 

Nemoria (Fodis) lactearia, L., uppgives i »>Nordens fjä- 

rilar» vara inom Sverige nordligast funnen i Västmanland; är 

av mig tagen i 7 enstaka exemplar vid Spånga, Svartsjö, 

Värmdö och Väddö. 

ÅAcidalia virgularia, HB., för vilken »Nordens fjärilar» 

såsom fångstorter i Sverige uppger endast Skåne, Blekinge, 
Småland, Gottland och Öland, har jag funnit på Värmdö och 
1 Södertälje i nio exemplar. 

Acid. deversaria, H. S., säges i »Nordens fjärilar» vara 

med säkerhet funnen endast i Uppland av LAMPA. Även 

jag har lyckats få två honor på Värmdö, nämligen den 4 
juli 1897 och den 12 juli 1898. 

Acid. aversara, EL. Av denna allmänna art fick jag i 

juli 1913 bland andra två exemplar, s och £, tillhörande 

huvudformen så till vida, att de äro mörkbandade, men före- 

teende den olikheten, att grundfärgen icke är halmgul, utan 

grå. 
Åcid. incanata, L., förekom, ehuru sparsamt, vid Spånga, 

Rosersberg, Vaxholm och Södertälje. 
Zonosoma pendularia, CL. En 2, kläckt 1895 ur larv 

från Vaxholm, med grundfärgen något dragande till gult, 

saknar alla teckningar utom dels en svag antydan till de 

ringformiga diskfläckarna på alla vingarna ävensom dels de 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. ;—4 (1914). 9 
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svarta utkantspunkterna. Formen kunde benämnas ab. inpic- 
taria. 

Zonos. linearia, HB. Av denna art, som enligt »Nordens 
fjärilar» ej lär vara sällsynt bland bok i Skåne och Blekinge, 

erhölls den 21 juni 1885 en J på Värmdö, ehuru i trakten ej 

funnos några bokar, men väl en enda annbok. Exemplaret 
mätte endast 22" mellan vingspetsarne, varför det torde 
tillhöra v. strabonaria, ZELL. 

Pellonia wvibicaria, CL. En J av huvudformen håller 

endast 25” mellan vingspetsarna, och en J av v. sirigata 
däremot ända till 33”. Flygtiden börjar åtminstone i Upp- 
land och Dalsland redan i juni. 

En J, tagen på Värmdö den 24 juni 1897, liknar i övrigt 

huvudformen, men visar den märkliga avvikelsen, att den 

mellersta röda tvärlinjen, som eljest går i en båge långt 
utanför diskfläcken, i stället går i rak linje tvärs över denna 

fläck "(Entz tidskr. z5:258, 20:22): Jag tilläter mignala 
den ab. rectilinearia. 

ÅAbraxas margzinara, 1. Spännvidden hos mina exemplar 

varierar mellan 19” (en 2) och 28" (en SJ). 
V. nigrofasciata, SCHÖY., som förr ej lärer vara an- 

märkt sydligare än Jämtland och Ångermanlånd (Ent. tidskr. 

758: 204), har jag från Hälsingland, Spånga och Värmdö. 
V. pollutaria, HB., som uppgives såsom sällsynt, fick jag 

från Rosersberg, Vaxholm och Omberg. 
Cabera pusaria, L., v. rotundaria, HW., som skiljer sig 

från huvudformen ej blott genom vingarnas bredare och 

mera rundade form och framvingarnes brett avrundade spets 

— vilken skillnad, ehuru endast relativ, likväl är mycket 

påfallande, när man har begge formerna framför sig — utan 

även genom teckningen, i det att mittlinjen och inre tvär- 
linjen på framvingen stå helt nära varandra och stundom 
sammanflyta till en något tjockare linje. Dock inträffar un- 

dantagsvis, att även hos huvudformen de två linierna närma 

sig varandra. MFRotundaria förekom ej synnerligen sällsynt 

bland huvudformen på Värmdö; i övrigt togos två enstaka 
exemplar vid Rosersberg (Ent. tidskr. 7: 104, 9:18, 52). 

En 2, fångad vid Vaxholm den 28 juni 1893, saknar varje 

spår av tvärlinjer på båda vingparen, vilka därjämte, ehuru 

AA 000000 
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ej slitna, äro mycket tunnfjälliga; vingarnas form är lika den 

hos huvudformen. Torde kunna benämnas ab. inornaria. 

Cabera exanthemata, SC. Spännvidd ända till 30”. 

En & från Värmdö skiljer sig från huvudformen ganska 
påfallande genom en betydligt mörkare brunpunktering, var- 

jämte dess teckningar på såväl fram- som bakvingarna endast 

bestå i två framträdande gulbruna tvärband, varav det inre 

är bredast och på framvingen synes hava uppkommit genom 

sammansmältning av inre tvärlinjen med mittlinjen. Aven 

torde framvingarna vara något mer avrundade än huvudfor- 

mens. Den synes sålunda på sätt och vis stå i samma för- 
hållande till den sistnämnda som v. rofundaria till sin huvud- 

form och förtjänar möjligen ett eget namn, ab. bistriaria. 

Eugonia alnaria, L. Denna sällsynta mätare har jag, 

mest genom uppfödning av larver, lyckats erhålla från Spånga, 
Värmdö, Rådmansö (Ent. tidskr. 7: 104) och Väddö. 

FEugonia erosaria, BKH., v. tiliaria, HB., erhölls så nord- 

ligt som Väddö år 1890, dock endast en J (Ent. tidskr. 

sr GÖ). 
Pericallia syringaria, IL., har jag från WVedelsbäck i 

Skane: 
ÅAngeronia prunaria, L., v. sordiata, FUESSLY, en 3 fun- 

nen på Värmdö år 1896 bland huvudformen; likaså 

ab. spångbergi, LPA, en ÖJ på Värmdö 1897. 

| Rumia (Opisthograptis) luteolata, L. En 2 mäter ända 

till 42”" mellan vingspetsarna, en gg blott 26”. 

Epione vespertaria, THNBG. En £, fångad på Värmdö, 

håller endast 20”, en sg från Vaxholm däremot 31", 

Hybernia defoliaria, CL. Denna högst föränderliga art 

lyckades jag i oktober 1890 påträffa i stort antal i Haga 
slottspark vid Stockholm. Därvid iakttogs, att hannarna före 

skymningens inbrott höllo sig dolda vid marken, varemot 

honorna sutto på lövträdens kvistar. Hannarna flögo i skym- 

ningen blott omkring en timmas tid, vid mörkrets inträde 

voro de åter försvunna. — Ganska olika former fick jag här, 

av såväl hannar som honor. Av huvudformen erhöllos han- 

exemplar från rödaktigt gulbrun grundfärg med på framvin- 

garna breda mörkbruna band vid inre tvärlinjen och yttre 

mellanfältet till ljusgul grundfärg med föga mörkare rostgula 
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band på framvingarna utmed de svarta tvärlinjerna, iämte 

öfvergångar dem emellan. Några exemplar av ab. holmgreni, 
LPA, voro bland fångsten. 

En mellanform mellan den sistnämnda och huvudformen 

erhöll jag även; den är nästan lika starkt brunpudrad som 

holmgreni, men har på framvingarna tydliga svarta tvärlinjer 

och diskfläckar. Jag skulle vilja kalla den ab. intlermedia. 

En i motsatt riktning starkt avvikande form representeras 

av ett. exemplar, vars grundfärg är vit med mycket svag 

gulaktig anstrykning där och var, utan brunpudring förutom vid 

framvingens yttersta framkant; framvingarnas mörka tvärband 

äro breda, gråsvarta, fyllande hela yttre och inre mellanfälten; 

bakkroppen har gulaktiga, smala tvärband på gråsvart botten. 
Jag föreslår namnet ab. viduaria. 

Bland honor, vilka enligt beskrivningar skola hava den 

vinglösa kroppen vitgul och svartfläckig, fann jag sådana, 

som hade kroppen ovan svartbrun eller svartgraå med obetyd- 

liga ljusa teckningar; dessa torde böra hänföras till a6. holm- 

grenz eller ab. intermedia. "En annan åter var ovan övervä- 

gande vitaktig med endast en rad svarta, skarpt markerade 

teckningar mittpå ryggen och synes kunna vara maka till 

ab. viduaria. 

En J höll ända till 39” i spännvidd, honorna visade i 

längd endast 7—11"'. i 

Phigalia pedaria, FAB., har erhållits vid Stockholm och 
Vaxholm samt på Värmdö, därav en 8 så sent som den 2 

maj. En 8 häller ända till 14” i längd. 
Amphlidasis betularius, 1. Mina exemplar hava i spänn- 

ViKGkGl SA Bs ISO SE FUND re 
En gg från Värmdö 1892, liten, endast 32"' mellan ving- 

spetsarne, har framvingarna så starkt svartpudrade, att å 
deras inre hälft endast små fläckar, synnerligen vid bakkanten, 

förblivit ljusa. Även bakvingarne äro starkare mörkpudrade 

än vanligt samt förete en markerad svart, sammanhängande, 

vinkligt bruten, fin tvärlinje utanför diskfläcken. Den borde 

kunna benämnas ab. nigricans. 

Boarmia roboraria, SCHIFF., förekom sällsynt på Värmdö. 

Gnophos sordaria, TANBG. Av denna nordiska mätare 

har jag lyckats få 6 stycken vid Spånga, Rosersberg, Vax- 
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holm och Södertälje; de överensstämma fullständigt med 
exemplar från Karesuando i Lappland, äro möjligen något 

litet större, intill 35” i spännvidd. 
- Ematurga (Fidonia) atomaria, L. Av denna, mycket för- 

änderliga art har jag en 9 från Spånga av besynnerligt ut- 

seende. Grundfärgen är ljusgul, starkt pudrad med rostbrunt. 

Vingarna sakna andra mörkbruna teckningar än å framvingen 
ett mycket brett, snett utåt och bakåt riktat, nästan rakt 

tvärband nära roten, diskfläck, ävensom ett tvärband innanför 

våglinjen, avbrutet i fält 3, samt å bakvingen diskfläcken 

och ett band innanför våglinjen. Fransarna brunfläckiga. 
Spännvidden blott 22”. Dock är att märka, att exemplaret 
kläckts i fångenskap. (Ent. tidskr. zZ7, 141.) 

Bupalus fpiniarius, L., och dess aberration flavescens, B. 

WHITE. I >»Nordens fjärilar» liksom ock i LAMPA's »För- 

teckning över Skandinaviens och Finlands macrolepidoptera» 

omnämnes den sistnämnda såsom avseende endast hannar, 

men icke honor. Hannen beskrives i »Nordens fjärilar» så- 

lunda: »Vingarne ofvan svarta med en stor, hvit, sällan gul 

(= ab. favescens, B. WHITE) fläck i midten.> Honan däremot: 
»vingarna ockragula vanligen med ett par svarta tvärlinier 

och bredt svart spets å framvingarne, stundom mer lik hanens 
och då i midten mörkgrå i stället för ockragula». — Mig, 

som nästan lika ofta fångat honor »liknande» hannarne, d. v.s. 

av mörkbrun grundfärg med å framvingarna mörkgrå fläck i 

mitten, som honor med fläckarna ockragula, förefaller det 

däremot naturligast, att de sistnämnda hänföras till favescens 

och endast de förra till huvudformen. Härigenom skulle celi- 

batet för flavescens upphöra. ; 

Halia wauaria, L. En 9 från Spånga, den 6 augusti 

1888, har alla vingar ovanligt starkt och grovt mörkpudrade; 

möjligen en övergång till v. fuscaria, THNBG, dock stående 
närmare huvudformen. 

Halia (Phasiane) clathrata, L., ab. cancellaria. HB.: grund- 

färgen gulaktigt vit, de svartbruna teckningarna mycket fina, 

ej nätformiga; en 9 fångades på Värmdö den 1 juli 1896 
fEntetidskr. 75:62; 20221): 

En gg, tagen av RUDOLPHI i Hälsingland den 24 juni 

(årtalet ej angivet), är helt sotsvart utan andra teckningar än 
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4 små vita fläckar eller punkter nära framvingens utkant 

samt 6 spridda dylika å bakvingen; fransarna svart- och vit- 

fläckiga (Ent. Tidskr. 75:62, 20:221). Jag föreslår nu benäm- 
ningen ab. aeltliopissa. | 

Ortholitha limitata, SC. Ytterst variabel, sällan flera 

exemplar fullt lika varandra. Grundfärgen skiftar från mörk- 

brun till ljusgul, framvingarna med eller utan en mångfald av 
vattrade linjer, mittfältet är stundom av grundens färg, stun- 

dom betydligt mörkare, med eller utan ljusare mitt, våglinjen 

tydlig eller försvunnen, utkantsfältet svart till ljusgult, med 
alla tänkbara övergångar mellan ytterligheterna, varför någon 
uppdelning i karakteristiska former svårligen torde ifråga- 
komma. Spännvidden är i allmänhet 26—33"', en ljus 2 från 
Kall i Jämtland mäter till och med blott 23". 

Ånaitis plagiara, LL. Flygtiden uppgives vara juni—juli. 

Från Värmdö och Vaxholm har jag dock två exemplar tagna 

1 slutet av augusti, ett exemplar från Svartsjö till och med 

så sent.som den 3 september, under de olika åren 1886, 

1893 och 1896, medan jag: t. ex. ar 1803 tfogtettresenmjplan 
även den 25 juni. Detta synes möjligen tyda därpå, att fjäriln 

även hos oss har en andra generation. Höstfjärilarna äro 

mindre än de från sommaren, nämligen 30—32"', medan de 
senare hålla 34—37"' i spännvidd, åtminstone de i min sam- 

ling befintliga. Någon olikhet i färgteckningen har jag där- 

emot ej kunnat finna. I BERGE's »Schmetterlingsbuch», 5:e 

upplagan, uppges flygtiden till juni-september, vilket ju icke 

utesluter möjligheten av-två generationer, ehuru detta ej ut- 

talas; i HOFMANN's »Die Gross-Schmetterlinge Europas», 

1887, anges flygtiden visserligen till endast juni—juli, men i 

samma författares senare verk »Die Raupen der Gross-Schmet- 

terlinge Europas», 1893, sägs om Jlarven, att den lefver i två 

generationer, nämligen i april och början av maj samt Ii juni 

och början av juli, vilket ju överensstämmer med min ovan 

uttalade förmodan om förhållandet hos oss. 

Lobophora halterata, HUFN. Flygtiden uppgives vara 

maj-juni, men de av mig i Uppland fångade fem exemplaren 

flögo den 1—7 juli. Spännvidden går ända upp till 29”. 

Ab. rudolphii, LPA. En SS fångade jag vid Rosersberg 
den 1 juli 1887. 
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Lobophora sexalisara, HB. Hos vissa av mina exemplar 

från Uppland går spännvidden ned ända till 17". 

Cheimatobia' brumata, L., och boreata, HB. Honorna till 

dessa två arter synas i litteraturen stundom kommit i viller- 

valla, i det att åtminstone i BERGE's »Schmetterlingsbuch>, 

1876, i HOFMANN's »Die Gross-Schmetterlinge Europas», 1887, 

och i AURIVILLII »Nordens fjärilar» 1888—1891 de båda 
arterna tydligen förväxlats med varandra, när de större 

honorna med relativt långa vingstumpar hänförts till brumata, 

de mindre däremot med korta stumpar till boreata. Ge- 

nom att tillvarataga många exemplar av båda arterna, vad 

beträffar boreata de flesta in copula, och detta även med 

sådana hannar, hos vilka läget av ribban 4 uteslöt varje tvivel 

om arten, har jag med full visshet kunnat konstatera, att 

honor med långa vingstumpar tillhöra boreata; längden av 

densammas framvingar varierar nämligen mellan 5 och 6", 
medan brumatas ej hade större längd än 2,5"', allt oberäknat 
de långa fransarna. I detta avseende hava mina undersök- 

ningar sålunda givit samma resultat som J. PEYRON's i dennes 

synnerligen förtjänstfulla, i Ent. tidskr. I8:81—94 intagna 

och med utmärkta avbildningar försedda uppsats »om våra 

Cheimatobia-arters utvecklingsstadier», samt hans artbeskriv- 

ningar i tidskriftens 79:49. Erinras bör, att hans resultat 

vunnits på annan väg än min, nämligen genom uppfödning 

av larver, varigenom rätta sakförhållandet ännu säkrare fast- 
slagits. 

Fucosmia certara, HÖB. Sommaren 1895 fann jag på 
berberisbuskar, å två skilda trakter av Värmdö, omkring ett 
sjuttiotal larver, vilka under dagens lopp städse voro en och 
en i krökt ställning väl gömda mellan två platt på varandra 

liggande, med silkestrådar så väl hopfästade blad, att ej ens 
kraftiga käppslag på kvistarne över uppspänt, upp- och ned- 
vänt paraply — min vanliga metod för larvfångst — för- 
mådde rubba dem ur läge. Jag examinerade visserligen lar- 

ven såsom tillhörande ovannämnda art, men var dock något 
osäker, enär enligt »Nordens fjärilar» densamma inom Skan- 
dinavien blivit funnen endast i Färlöf i Skåne av kyrkoherden 

J. Andersson, första gången 1889 i maj och juni i två exem- 
plar (Ent. tidskr. 77:84). Mycket glad blev jag därför, när 
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tidigt följande vår de många, ur i larvburarnas mossa gömda 
vinterpuppor kläckta fjärilarne ej lämnade rum för tvivel 

(Ent. tidskr. 77: 300). Även de följande åren fann jag en mängd 
larver, som jag lyckades få kläckta (Ent. tidskr. I9:192). 
Ett enstaka exemplar, en Q, fångade jag sedermera vid Sö- 

dertälje den 23 april 1913. Flygtiden angives av AURIVILLIUS 

vara juni, och kunde därför misstänkas, att Södertäljeexem- 
plaret möjligen tillhörde Zriphosa dubitata, ST., som har den 

ena av sina flygtider i maj—juni och vars honor ju äro mindre 

lätta att skilja från Zac. cerfata, men dels de mycket skarpa 

diskfläckarne på alla vingars undersida, dels ock formen på 
framvingarnas yttre tvärlinje, varom mera här nedan, utvisa 

bestämt, att det är en cerzata, vars förekomst även 1 Söder- 

manland således är konstaterad. För övrigt angives certatas 

flygtid i BERGE's »Schmetterlingsbuch> 1876 till maj, i HOF- 
MANN's »Die Gross-Schmetterlinge Europas», 1887, däremot till 

juli, men i »Die Raupen der Gross-Schmetterlinge», 1893, 

förenar sistnämnda författare de stridiga uppgifterna sålunda: 

»Entwicklung im April und Mai; ausnahmsweise manchmal 

auch noch im Juli desselben Jahres>». Om härmed avses en 

ny generation eller ett fördröjande av en del individs utveck- 

ling, säges icke. Emellertid giva mina larvfynd och larvernas 
förhållanden i fångenskap ingen anledning att förmoda två 

generationer hos oss; och torde våra sommarnätters korthet 

— larven är ju ett nattligt djur — i någon mån utgöra ett 

hinder för larvens snabba tillväxt. 

Vid jämförelse mellan ovannämda två arter har jag så- 

som konstant trott mig finna, att cerfatas yttre tvärlinje är 
mellan ribborna I b och 4 nästan rak och utan bågar. Dubitata 

däremot har samma linje på denna sträcka bestående av täm- 

ligen höga utåtstående bågar, en i varje fält. Med aktgivande 

härpå torde det ej möta svårighet att åtskilja arterna från 
varandra, även om inga sidoklaffar eller klaffsäckar eller jäm- 

förelseexemplar stå till buds. Andra uppgivna kännetecken, 

såsom grundfärg, mer eller mindre tydliga teckningar på bak- 
vingarna, tandningen av de senares bakkant, tvärlinjernas ut- 

fyllning m. m. torde, såsom väl relativa och dessutom under- 

kastade variationer, ej alltid vara fullt pålitliga. Diskfläckar- 
nas beskaffenhet på undersidan är visserligen en god karaktär, 
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men erfordrar gärna tillgång till båda arterna för jämförelse 
vid bestämningen. 

Med avseende på mittfältets bredd visa mina exemplar 

rätt stora olikheter; hos det ena kan den nedanför mitten 

vara nära dubbelt så stor som hos det andra. Även dess 
färg varierar mellan ljust ockragult och i grått stötande gul- 

brunt, med alla nyanser dem emellan. Yttre mellanfältet 

visar även betydliga skiljaktigheter, såsom enfärgat ljust ockra- 

gult eller gulbrunt, enfärgat eller i yttre hälften mörkare, 
genomdraget av intill 4 enkla, bruna, vågiga tvärlinjer eller 

utan alla teckningar. Tvärlinjernas mörka ifyllning är stun- 

dom ganska svag, synnerligen i bakre hälften mot bakkanten, 

liknande den hos dubztara. Bakvingarnas teckningar äro van- 

ligen mycket tydliga, men stundom lika matta som hos dubz- 

aa Spannvidden är g2- 38 

Arten lär numera vara påträffad även vid Nacka, Söder- 

Mmanladd av DD EJUNGDAHL, enl) Ent; tidskri 32: 126. 

Varieteten szmplonzca, WACK., med mörk grundfärg, före- 

kommer även bland mina exemplar (Ent. tidskr. 20: 222). 

Eucosmia undulara, LL. Spännvidden har jag funnit vara 
BÖ=-S2ut 

Lygris prunata, L. Spännvidd 30—38"'. 
Ett och annat exemplar har det till formen för övrigt 

mycket variabla mittfältet vid ribban I b genomskuret av en 

ljus kanal, som sammanbinder yttre och inre mellanfälten. 

Lygris testata, L. Fyra av mina exemplar, tagna en SI 

vid Svartsjö den 19 augusti 1886 samt 2 292 den ena från 

Rosersberg den 9 augusti 1887 och den andra från Värmdö 
den 8 augusti 1897, ävensom en 3 kläckt efter larv tagen 

vid Väddö 1890, sakna all antydan av violgrått. Grundfärgen 

är i stället ljust ockragul, pudrad med rött. Den från Värmdö 

håller blott 24” mellan vingspetsarne. Denna ganska avvi- 
kande form torde kunna kallas ab. citrinata. 

En gg från Södertälje av den 21 augusti 1912 gör där- 
emot ett ovanligt mörkt intryck genom stark brunpudring på 

såväl fram- som bakvingar, med undantag blott av en smal 

rödaktig strimma utefter framvingens framkant från basen 

till yttre tvärlinjen. Formen kunde möjligen benämnas ab. 
fuscata. 
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Lygris populata, L., ab. musauraria, FRR. En SJ fånga- 

des vid Södertälje den 25 augusti 1913. 

Cidaria ocellara, EL. Inre mellanfältet saknar stundom 

alldeles de två fina svarta tvärlinjerna. — Spännvidd 16—25'"'. 
Cidaria cognata, THNBG — sömulatra HB. I »Nordens 

fjärilar» anföres såsom kännetecken för arten bland annat, att 
framvingarna vore något mörkare i rotfältet och mittfältet. 

Samma kännetecken uppges såväl i BERGE's »Schmetterlings- 

buch» och i HOFMANN's »Die Gross-Schmetterlinge Europas». 
Bland de :sju exemplar jag lyckats få vid Vaxholm, Spånga, 

Rosersberg, Svartsjö och Väddö finnas emellertid endast två 

ss från Vaxholm och Rosersberg, på vilka detta slår in, de 
övriga, 2 SidKOChk 5 QS, hava alla vingfälten lika ljusa, en- 

dast utkantsfältet är hos några förmörkat, särskilt mot ving- 

spetsen. Möjligen avviker vår svenska form något från kon- 

tinentens, så att sagda färgförhållande icke är konstant för 

arten? Och är måhända i så fall THUNBERG's cognata den 
form, som hos oss synes vara den vanligare? 

Cidaria juniperata IL., ab. divisa, STRAND, med mittfältet 

afbrutet vid ribban I b. SJ från Västergötland, 2 från Värmland. 
Cidaria taeniata, ST., förekom vid Rosersberg och Spånga 

1887 och 1888, i juli och augusti. 
Cidaria truncata, HUFN. Åtskilliga exemplar mäta endast 

26" mellan vingspetsarna. Av varieteterna äro 
zZmmanata, HAW., funnen vid Rosersberg, Svartsjö och 

Södertälje, samt 
marmorata, HAW., vid Rådmansö, Rosersberg, Värmdö 

och Södertälje. 

Cidaria firmata, HB., som i »Nordens fjärilar» uppgives 

såsom »mycket sällsynt; hittills endast funnen vid Kristiania 

(SIEBKE) och Stockholm (THEDENIUS)», har jag lyckats få 
på Värmdö den 24 augusti 1896 (Ent. tidskr. 78:62); det är 
en SJ, som från den eljest stundom förvillande lika Czd. vari- 
ata v. obeliscata HB. lätt skiljes genom sina kamtandade 

antenner. Även J. PEYRON har år 1895 fått ett exemplar på 

Lidingön, och D. LJUNGDAHL fann 1908 arten vid Stockholm 

(Enttidskris22026): 

Cidaria munitara, HB. Intet av de 10 exemplar jag äger 

har rotfältet violettrött i likhet med mittfältet, såsom arten 



J. MEVES: LEPIDOPTEROLOGISKA ANTECKNINGAR. 13 

beskrives i »Nordens fjärilar» och BERGE's »Schmetterlings- 

buch» samt avbildas i HOFMANN's »Gross-Schmetterlinge Eu- 
ropas», utan har rotfältet af samma färg som det angränsande 

inre mellanfältet. Mina exemplar äro från Jämtland, Hälsing- 
land och Värmland, ävensom ett från Island. Möjligen av- 
viker vår nordliga form konstant från den i kontinentens 
bergstrakter vanliga? 

Cidaria olivatra, BKH. Denna sällsynta mätare, som i 

»Nordens fjärilar» säges nordligast vara tagen vid Stockholm, 

har jag fatt så nordligt som Rådmansö d. 21 juli>I augusti 
1885 och Väddö den 26 juli 1890 (Ent. tidskr. 25:96). 

Cidaria didymata, L., v. ochroleucata, AURIV. Av denna 

varietet, enligt »Nordens fjärilar» funnen endast av mig i 

Uppland och i södra Finland av E. REUTER, har jag nu i 
min samling tre exemplar, tagna i Spånga den 22 juli 1889, 

på Väddö den 27 juli 1890 och vid Vaxholm den 31 juli 1893 
(Ent. tidskr. z5: 906): 

Cidaria fuctuara, 1. Ett och annat exemplar har ända 

till 5 fullt tydliga mörka tvärlinjer på bakvingarna. — 2 29£ 

från Stockholm och Vaxholm hava mittfältet mörkt även i 

fälten 1a och Ib och tillhöra alltså ab. neapolisata, MILL. 

Spannyidd 20—25--- 
Cidaria montanata, BKH. Spännvidd 25—30"'. 
V. lapponica, STGR. En SJ från Jämtland håller ända till 

30” mellan vingspetsarna, en annan gg från samma trakt 

24". Mindre storlek synes alltså icke vara utmärkande för 
denna varietet. 

Cidaria quadrifasciaria, CL., skall enligt artbeskrivningar 

hava våglinjen vitaktig, otydlig. Ett av mina exemplar, en 

2, har emellertid den ljusa våglinjen synnerligen tydlig, jämnt 

sicksackformig och sammanhängande på alla vingarna, å 

framvingarne utefter /Aela insidan begränsad av mörkbrunt, 

mörkast dock i fälten 4 och 5. Även bland mina v. thedenii, 

LPA, med sin entonigt ockragula färg utanför framvingens 

mittfält, finnes en $Y8, som har våglinjen ganska tydlig över 

alla vingarnas hela bredd. Varieteten har jag funnit vid 
Spånga, Vaxholm och på Värmdö. 

Cidaria suffumara, HB., förekom 1893 i juni tämligen 

allmänt vid Vaxholm. I övrigt har jag funnit blott ett exem- 
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plar vid Rosersberg (Ent. tidskr. 9:18). Spännvidd 26— 
SA 

Cidaria dilutata, BKH (nebulafa, THNBG). Spännvidd 
Aj 

Cidaria sociata, BKH., uppträdde i Uppland och Söder- 

manland även med höstgeneration. 

Cidaria unangulata, HAw. Denna mycket sällsynta och 

vackra art har jag lyckats få vid Rosersberg i juli 1887, 2. 

En J har jag från Hälsingland. W. MEVES fann 1881 ett 

exemplar vid Stockholm (Ent: tidskr. 5; 72). 

Cidaria lugubrata, STGR. De 4 exemplar jag äger från 
Hälsingland och Stockholm hava alla det vita bandet i fram- 
vingens yttre mellanfält genomdraget i mitten av en fullt 

tydlig, fin, tandad mörk linje av grundens färg. De likna 

alltså, enligt vanliga beskrivningar, i detta avseende C. hasta- 

zara, L., men bakvingens 53:e ribbas ställning häver alla tvivel 

om arten. Saknaden av denna linje kan alltså icke uppställas 
såsom karaktär för arten. - Möjligen är det delade bandet 

utmärkande för Zuguobratas nordiska form? En annan skillnad 

mellan sagda två arter, som uppgives i »Nordens fjärilar», 

. nämligen storlek och form av klaffsäckens öppning, synes ej 

heller vara konstant, den förekommer liten och äggrund eller 

stor och trekantig hos båda arterna, vilket möjligen torde 

bero på svendom eller biläger. 

Cidaria hastata, L. En 2 från Hälsingland, den 20 juni 

1890, är något avvikande i så måtto, att ej blott det vita 
bandet i framvingens yttre mellanfält saknar all antydan av 

den svarta punktraden med undantag blott av en liten punkt 

i framkanten, utan även, att sagda tvärband i rtälten 4 och 

5 intränger till helt nära tvärribban, bakom vilken de två 

vita kanalerna sammansmälta och utvidga sig till en tämligen 

stor vit fläck, ävensom att samma band i det breda fältet 

I b sträcker sig nästan in till inre mellanfältets vita tvärband, 

skilt därifrån endast genom en smal linje. 

Cid. hastata, v. subhastara, NOLCK. Utom exemplar av 

denna nordiska form från Lappland, Jämtland och Hälsingland 
har jag en 2 från Rådmansö 1884 (Ent. tidskrö/: 104), ten 
2 från Spånga 1888 och en 8 från Norrköping 1883. Den 
från Spånga med brett, i fältet 3 med den trekantiga vita 
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fläcken i våglinjen sammanhängande vitt tvärband och med 

svarta punkter även i bakvingarnas vita band synes repre- 

sentera en övergång mellan huvudformen och denna varietet; 

dess spännvidd är 24". 
Cidaria luctuara, HB. Denna art, vars utbredning enligt 

»Nordens fjärilar» inom de nordiska länderna säges vara ej fullt 

utredd, har jag fångat vid Spånga, Rosersberg samt en hel 

del vid Södertälje. Med behörigt aktgivande på 5:e ribbans 
ställning å bakvingen samt bakkroppens teckning bör varje 

förväxling med hastata eller tristata lätt kunna undvikas. 

Däremot är den vita fläcken på framvingarnas mittfält innan- 

för diskpunkten ingalunda konstant. 
Cidaria pupillara, THNBG. Det av mig vid Rosersberg 

dem 22 juni 1837 tagna, I Ent: tidskr 9:27 beskrivna och i 

»Nordens fjärilar» omförmälda exemplaret, som överlämnats 

till Riksmuseum, avviker något från artbeskrivningarna i det 
avseende, att våglinjer saknas, vilket ger fjäriln ett mindre 

vanligt utseende och var den egentliga orsaken till att den 

tillvaratogs och ej åter utsläpptes ur håäven. Arten lär även 

vara funnen av D. LJUNGDAL vid Mellösa i Södermanland år 

go0K( ENT tidskr. 32: 126): 

Cidaria alchemillata, L. Spännvidd 17—20"'. 

Cidaria unifasciara, HW. Av denna ytterst sällsynta art 

lyckades jag fånga en J vid Rådmansö den 15 juli 1885 

(Ent: tidskr. 9:18). 

Cidaria albulata, SCHIEF., v. dissoluta, STRAND (Ent. tid- 

skr. 33:97). Denna på alla vingarna gulgråa, tämligen ento- 

niga varietet fångade jag den I augusti 1892 i Åre (Jämtland), 

en 2. Förut ägde jag en 2 från Enafors (Jmtl.), tagen den 

19 juli 1887. 

Cidaria (Hydrelia) candidata, SCHIFF. Mina 8 exemplar 

variera i spännvidd endast mellan 15—18"' (enligt »Nordens 

fjärilar» 18—20"'). 
Cidaria flavofasciara, THNBG. Spännvidd ned till endast 

21". Från Stockholm. 
Cidaria (Comptogramma) bilineata, L.. En 9 från Värmdö 

av den 24 juli 1897 har å framvingarna hela mittfältet jämte 

en del av yttre mellanfältet gulaktigt svartbrunt, med undan- 
tag blott av framkanten framom ribban 7 och i fältets mitt 
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ett helt smalt, ljusgult tvärband, som nästan avbrytes i fält 

Ib och 2. Den bruna färgen övertäcker de eljest vita tvär- 

linjerna på ömse sidor om mittfältet, så att de äro synliga 
endast vid framkanten. Den torde förtjäna namnet ab. fusco- 

fasciata. — Artens spännvidd 22—27"'. 
Cidarta sordidata, F. Ingen annan av våra mätare torde 

till den grad variera som denna art. Bland det hundratal 

jag tagit (Ent. tidskr. 9:32) finnas ej många exemplar, som 

fullkomligt likna varandra. Bland min rika fångst förekomma 

naturligt nog många exemplar av v. fuscoundata. DON. och 

ab. infuscata, STGR, vilka ju icke synas vara lokalformer, 

utan förekomma om varandra jämte huvudformen och sins- 

emellan visa tydliga övergångar. Spännvidden har jag funnit 

vara 24—72". Huvudformen synes i Uppland vara mindre 

allmän än Fe även om man till densamma hänför 

varje exemplar, som har någon tillstymmelse till grönt, vare 

sig ljusgrönt, mossgrönt, eller grått eller brunt med dragning 

åt grönt, även om denna färg inskränker sig till någon ljus 

fläck innanför våglinjen. 
Vid två egendomliga och sällsynta former skulle jag 

emellertid vilja fästa uppmärksamheten. 

Den ena är ljust rostbrun över alla vingfälten, av fram- 

vingens tvärteckningar framträder tydligt den inre dubbla 

tvärlinjen såsom ett smalt svartaktigt band, varemot de övriga 

endast markeras med korta svarta streck i framkanten, den 

yttre tvärlinjen stundom dock skönjbar till vingens mitt. Den 

svarta tandade våglinjen är dock starkt markerad över hela 

vingens bredd, och omedelbart innanför denna löper genom 

fält I b—6 ett vitt tvärband, utåt skarpt tandat, i fält 3 bre- 
dast och mot framkanten i fält 7 avskuret genom ett kort 

och tjockt, svart långsstreck. Detta vita band i förening med 

den ljust rostbruna, entoniga grundfärgen ger denna form ett 

karakteristiskt utseende, som kunde uttryckas med namnet 

ab. lucifasciara. Jag har 3 exemplar, nämligen J och Y från 

Rosersberg den 18 och 30 juli 1887, samt 2 från Stockholm 

den 21 juni 1886. 

Den andra formen, representerad av en E från Rosers- 

berg den 31 juli 1887, har utanför framvingens tvärribba en 

stor cirkelrund, gråvit fläck, som runtom — även baktill — 
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inneslutes av en sammanhängande svart ring. Mot framkan- 

ten tangeras denna fläck av en något mindre, rund, ävenledes 

svartbegränsad dylik, som av framkanten avskäres till en 

öppen halvcirkel. Exemplaret har för övrigt en blekt gråvit, 
entonig grundfärg med otydliga teckningar. Formen kunde 

kallas ab. monetata. 

Cidaria corplata, THNBG. Spännvidd 21—29". En Sf, 
kläckt 1894 ur larv från Vaxholm, och en £, fångad vid 

Baldersnäs i Dalsland den 30 juni 1883, hava framvingarnas 
eljest mörkbruna teckningar ljusgråa, föga framträdande på 
den gråvita grunden. Den kunde benämnas ab. glaucata. 

Cidaria (Pelurga) comitara, 1. Spännvidd 25—29'". En 
s från Vaxholm 1893 har samma ljusa grundfärg som ho- 

norna. — Två väl bibehållna SS, fångade vid Södertälje den 
6 och 9 juli 1914, hava alla vingarnes grundfärg matt silver- 

grå i stället för ockragul; sistnämnda färg återfinnes blott på 

huvud, halskrage och bakkroppens två första segment. Dess- 

utom äro exemplaren jämförelsevis små, blott 24”. Denna 
ganska avvikande form kunde kanske benämnas ab. argen- 
tata. 

Cidaria (Horisma) tersata, L. Spännvidd 23—31"', flygtid 

juni—juli, åtminstone i Uppland och Södermanland. 

Eupithecia sinuosaria, EvVERSM., denna från östra Sibirien 

hit invandrade art, förekom tämligen allmänt åren I912—14 
II vid Södertälje. Flygtid juni—juli, spännvidd 19—22 . 

Auszug. 

(Fortsetzung von Jahrg. 1914, S. 43-) 

Zonosoma pendularia, CL. Ein g&, 1895 gezogen aus einer Raupe von 

Vaxholm, dessen Grundfarbe etwas ins Gelbliche zieht, vermisst alle Zeich- 

nungen ausser einer schwachen Andeutung der ringförmigen Mittelflecke auf 

allen Fligeln und den schwarzen Punkten des Aussenrandes. Diese Form 

könnte ab. inpictaria genannt werden. 

Pellonia vwvibicaria, CL. Ein gefangenes s von Värmdö gleicht im 

ubrigen der Hauptform, zeigt aber die merkliche Abweichung, dass die mitt- 

lere rote Querlinie, die sonst einen weiten Bogen ausserhalb des Mittel- 
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flecks beschreibt, anstatt dessen in gerader Linie quer iäber diesen Fleck 

zieht. Ich erlaube mir diese Form ab. rectilinearia zu nennen. 

Cabera pusaria, L. Ein 2, gefangen bei Vaxholm, zeigt auf beiden 

Fliägelpaaren keine Spur von Querlinien, weshalb es wohl ab. inornaria - 

genannt werden könnte. 

Cabera exanthemata, Sc. Eine auf Värmdö gefangene Form unterschei- 

det sich auffällig von der gewöhnlichen durch bedeutend dunklere braune 

Bestäubung. Ausserdem besteht die Zeichnung auf sowohl Vorder- wie 

Hinterflägeln aus nur zwei sich hervorhebenden gelbbraunren Querbinden, von 

denen die innere am breitesten ist und durch Verschmelzung der inneren 

Querlinie mit der Mittellinie entstanden zu sein scheint. Auch machen die 

Vorderflägel einen etwas mehr abgerundeten Eindruck als bei der Haupt- 

form. Diese Form steht also gewissermassen im selben Verhältnis zur Haupt- 

form wie v. rotundaria, Hw., zu Cab. pusaria. Ich möchte sie ab. bistriaria 

nennen. 

Hybernia defoliaria, CL. Zwischen der Hauptform und deren dunkler 

Abart ab. holmgreni, LAMPA, fand ich bei Stockholm eine Ubergangsform. 

Sie ist fast eben so stark braunbestäubt wie letztere, hat aber auf den 

Vorderfligeln deutliche schwarze Querstreifen und Mittelmonde. Ich nenne 

sie ab. intermedia. 

Eine in entgegengesetzter Richtung stark abweichende Form hat 

weisse Grundfarbe mit hier und dort sehr schwach gelblichem Anstrich, die 

bräunliche Bastäubung ist auf den äussersten Vorderrand beschränkt, die 

dunklen Querbänder der Vorderflägel sind breit, grauschwarz, die ganze 

»gewässerte Binde» und das Feld zwischen dem Wurzel- und inneren Quer- 

streif ausfällend, der Hinterleib hat gelbliche, scehmale Querbänder auf grau- 

schwarzem Grunde. Ich schlage den Namen ab. viduaria vor. 

Unter den vielen von mir gefangenen Weibchen, deren flägelloser 

Körper gewöhnlich weissgelb mit schwarzen Flecken ist, fand ich solche, 

die oben schwarzbraun oder schwarzgrau mit unbedeutenden helleren 

Flecken waren. Diese wären wohl der ab. holmgreni oder ab. intermedia 

zuzufäihren, Ein 9 war oben iberwiegend weisslich mit nur einer Reihe 

scharf markierter schwarzer Flecke mitten auf dem Ricken, und könnte zu 

ab. viduaria gerechnet werden. 

Amphidasis betularius, L. Ein & von Värmdö hat die Vorderflägel so 

stark schwarzbestäubt, dass in deren inneren Hälfte nur kleine Flecke, be- 

sonders am Innenrande, hell geblieben sind. Auch die Hinterflägel sind 

stärker als gewöhnlich bestäubt und zeigen eine markiert schwarze, zusam- 

menhängende, winklich gebrochene, feine Querlinie hinter dem Mittelmond. 

Diese Form könnte ab. nigricans genannt werden. 

Bupalus piniarius, L., ab. flavescens, B. WHitE. Diese Form wird 

gewöhnlich als eine Aberration nur des Männchen beschrieben, mit gelben 

anstatt weissen Flecken in der Mitte der Flägel. Faktisch kommen aber 

auch unter den Weibcechen zwei verschiedene Formen vor, die eine in der 

Fliägelmitte dunkelgrau, die andere ockergelb. Mir scheint es deshalb am 
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natärlichsten, dass jene der Hauptform und diese dem flavescens zugetheilt 

werden, wodurch das Coelibat des flavescens aufgehoben werden könnte. 

Halia (Phasiana) clathrata, L. Aus Hälsingland habe ich eine Form 

erhalten, die ganz russfarbig ohne andere Zeichnungen ist als 4 kleiner weis- 

ser Punkte oder Flecke nahe dem Aussenrande des Vorderflägels und etwa 

6 zerstreuter Punkte auf dem Hinterflägel. Die Franzen sind schwarz und 

weiss gescheckt. Ich möchte diese sehr auffällige Form ab. aethiopissa 

nennen. 
Cheimatobia brumata, L., und boreata, HB. Was die Weibchen dieser 

zwei Arten anbelangt scheint in der Litteratur eine gewisse Confusion zu 

herrschen, indem sie mit einander verwechselt sein missen. Die von bru- 

mata werden meistens als grösser mit verhältnismässig langen Fliägelstummeln 

beschrieben, die von boreata dagegen als kleiner mit kärzeren Fligelstum- 

meln. In Wirklichkeit ist es aber gerade umgekehrt. Durch Fang einer 

recht grossen Anzahl beider Arten, boreata meistens in copula, konnte ich 

dieses mit voller Gewissheit feststellen. Die Länge der Vorderflägel der 

boreata betrug 5—6 mm., die der brumata dagegen höchstens 2,; mm., alles 

ohne die langen Franzen. Zu demselben Resultat ist auch Dr. J. PEYRON 

auf anderem Wege, nämlich durch Zucht aus Eiern, gekommen, dargestellt 

in seinem ausfährlichen, mit vorzäglichen Abbildungen versehenen Aufsatz 

in dieser Zeitschrift Jahrg. 18. S. 81—94. 

Eucosmia cerlata, L., und Triphosa dubitata, ST. Diese zwei Arten 

sind sich bekanntlich im Aussehen ungemein ähnlich. Liegt indessen ein 

J vor, kann man es ja ohne Schwierigkeit richtig bestimmen, indem T. 

dubitata breite Analklappen mit eliptisch gerundeter Spitze besitzt, die am 

oberen Rande mit kurzem, nach innen gebogenem Dorn und unten mit einem 

geraden, dem unteren Rande entlang laufenden Dorn versehen sind, woge- 

gen die Klappen bei E. certata in einen Sack verhillt sind. Da aber bei 

den Weibchen diese Organe fehlen, wird die Sache schon schwieriger. Durch 

Auffinden einer grossen Anzahl Raupen der certata auf Värmdö — dieser 

Falter war vorher nur vom siädlichsten Schweden bekannt — und deren 

Zuceht erbot sich mir die Gelegenheit die Variationen der daraus entwickelten 

Falter näher zu untersuchen, und ergab sich daraus, dass die sonst als 

Merkmale angegebenen Zeichen, als Grundfarbe, Deutlichkeit der Querlinien 

der Hinterfluägel, Stärke der Zähnung derletzteren, Fiällung der Querstreifen 

der Vorderflägel u. s. w. nicht konstant seien. Dahingegen aber glaube ich 

als konstanten Unterschied zwischen besagten zwei Arten gefunden zu 

haben, dass certatas äusserer Querstreif des Vorderflägels zwischen den 

Rippen Ib und 4 fast ganz gerade ist, ohne Bogen. wogegen derselbe bei 

dubitata dort aus ziemlich hohen, nach aussen gewölbten Bogen, einer in 

jeder Zelle, besteht. Einen guten Untersehied bilden allerdings auch die 

Mittelmonde aller Fliägel, indem sie auf der Unterseite bei certata stärker 

entwickelt sind als bei dubitata. Da aber dieses Kennzeichen nur relativ 

ist, werden zur sicheren Bestimmung Vergleichsobjekte nötig sein. 

Es sei noch bemerkt, dass die Raupen der certata nur Nachts in Be- 

wegung waren, Tags iber dagegen zwischen zwei platt auf einander fest 

gesponnenen Blättern in krummer Haltung ruhbten. 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 3;—4 (1914). 10 
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Lygris testata, LL. Eine in 4 Exemplaren an verschiedenen Orten 

erhaltene Form unterscheidet sich von der gewöhnlichen durch gänzlichen 

Mangel des veilchengrauen Anstrichs. Diese im Aussehen sehr abweichende 

gelbe Form wäre wohl ab. citrinata zu nennen. 

Eine andere Abart, von Södertälje, macht dagegen einen ungewöhnlich 

dunklen Eindruck durch starke bräunliche Bestäubung aller Fliägel, mit 

Ausnahme nur eines schmalen rötlichen Strichs am Vorderrande entlang 

von der Wurzel bis zum äusseren Querstreif. Könnte wobhl ab. fuscata ge- 

nannt werden. 

Cidaria (Comptogramma) bilineata, L. Ein 2 von Värmdö hat das 

ganze Mittelfeld und einen Teil der gewässerten Binde gelblich schwarz- 

braun, nur mit "Ausnahme des Vorderrandes vor der Rippe 7 und in der 

Mitte des Mittelfeldes, in welcher-ein ganz schmaler hellgelber Querstreif 

steht, der in den Zellen 1 b und 2 fast unterbrochen ist. Die dunkelbraune 

Farbe bedeckt die sonst weissen OQOuerlinien zu beiden Seiten des Mittel- 

feldes, so dass dieselben nur am Vorderrande sichtbar sind. Diese Form 

könnte den Namen ab. fuscofasciata verdienen. 

Cidaria sordidata, FR. Unter den etwa 100 von mir gefargenen Stiäcken 

dieser veränderlichen Art fand ich zwei eigentimliche und seltene Formen, 

die ich hier beschreiben möchte. 

Die eine ist hell rostbraun in allen Fligelfeldern, von den Querzeich- 

nungen der Vorderflägel tritt deutlich der innere doppelte Querstreif als 

ein schmales schwärzliches Band hervor, wogegen die ibrigen Zeichnungen 

nur durch kurze schwarze Striche am VWVorderrande markiert sind. Die 

schwarze, gezähnte Wellenlinie ist jedoch stark hervortretend iber die 

ganze Breite des Fligels, und unmittelbar innerhalb derselben läuft durch 

die Zellen 1 b—6 ein weisses, nach aussen scharf gezähntes Querband, wel. 

ches in Zelle 3 am breitesten ist und gegen den Vorderrand in Zelle 7 

durch einen kurzen, dicken, schwarzen Längsstrich abgeschnitten wird- 

Dieses weisse Band im Verein mit der hel! rostbraunen, eintönigen Grund- 

farbe giebt dieser Form, von der ich mehrere Stäcke fand, ein sehr charak- 

teristisches "Aussehen, das durch ab. lucifasciata bezeichnet werden könnte. 

Die andere Form, von der ich nur ein Stäck fand, zeigt oben auf dem 

Vorderfliägel ausserhalb des Querastes einen grossen, zirkelrunden, grau- 

weissen, von einem schwarzen, zusammenhängenden Ring umgebenen Fleck. 

Vorn wird derselbe von einem etwas kleineren, ebenfalls sechwarzumgrenzten 

Fleck tangiert, der vom Vorderrande zu einem offenenen Halbzirkel abge- 

schnitten ist. Dieses Stäck hat sonst eine bleich grauweisse, eintönige 

Grundfarbe und undeutliche Zeichnungen. Ich schlage den Namen ab. 

monetata Vor. 

Cidaria corylata, TuNnrRG. Ein geziächtetes &Y und ein gefangenes Q 

haben die sonst dunkelbraunen Zeichnungen hellgrau, wenig hervortretend 

auf dem grauweissen Grunde. Diese Abart könnte ab. glaucata genannt 

werden. : 

Cidaria (Pelurga) comitata. L. Zwei gut erhaltene gZ, gefangen bei 

Södertälje im Juli 1914, haben die Grundfarbe aller Fkligel matt silbergrau 
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anstatt ockergelb; letztere Farbe findet sich nur an Kopf, Halskragen und 

den zwei ersten Segmenten des Hinterkörpers. Ausserdem sind die Stäcke 

verhältnissmässig klein, nur 24'"'. Diese recht abweichende Form könnte 

wohl ab. argentata genannt werden. 

Eupithecia sinuosaria, EvERsM. Diese aus Ost-Sibirien hier eingebir- 

gerte Art kam 1912—14 im Juni und Juli ziemlich häufig bei Södertälje vor. 



Bidrag till kännedomen om våra antho- 
myider. 

Av 

Oscar Ringdahl. 

Med undantag av de arter, som redan anförts i Ent. 

Tidskr. 1912 och 1913, framlägger jag i följande förteckning 

det mesta av de fynd, jag hittills gjort i Skåne, huvudsakligen 

på Kullahalvön. Åtskilliga arter har jag funnit, sarskilt av 

släktet Chortophila, vilkas namn ännu äro mig obekanta och 
vilka således ej kunnat medtagas. Min förteckning gör ej 

heller anspråk på fullständighet utan vill endast visa det huvud- 

sakliga resultatet av flera års ganska träget samlande och 

antecknande under talrika exkursioner i synnerhet kring Häl- 

singborg och Höganäs. Den torde ock lämna en ganska god 

bild av anthomyidfaunans sammansättning i denna del av 

provinsen. Av släktet Fucellia, som numera även föres till 

anthomyiderna, har jag endast funnit två arter: fucorum FALL. 

och maritima HAL., vilka båda äro allmänna vid havsstranden 

pa tangroch pa marken... 
Polietes albolineata FALL. Täml. allm. på blad fr. början 

av maj —augusti. 
Polietes lardaria FABR. ' Allm. slutet av maj till i slutet 

av oktober. Arten träffas på blad och trädstammar och 

framför allt på färsk kreatursspillning vid skogsvägar i stort 

antal. Så sent som den 20 okt. har jag funnit honorna all- 

männa på trädstammar. 

Phaonia serva MG. Allm. på våren och försommaren, 

De tidigaste ex. äro tagna i början av maj. Besöker gärna 

blommor såsom compositéer, ranunculacéer och rosacéer. 
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Phaåonia lugubris MG. Ej sälls. om våren på compositéer. 
Phaonia incana WIED. Allm. i synnerhet på försommaren 

fr. slutet av maj; även senare i juli och aug. Blombesökare 

som de båda föregående. 

Phaonia erratica FALL. Vår största anthomyid. Är täm- 

ligen sällsynt; juli och aug. vid skogskanter på stammar och 

gärdesgårdar. 
Phaonia errans MG. Täml. allm. på trädstammar, maj—=aug. 

Phaonia vagans FALL. Sälls. Ringsjön juni—I1o. 

Phaonia basalis ZETT. Allm., juni>sept. Blombesökare; 

om hösten finnes den allmänt i skogsängar på Spiraea ulmaria 
och Angelica. | 

Phaonia signafta MG. Täml. allm. på trädstammar, juni 

—okt. Honorna till denna art övervintra ibland. 

Phaonia perdita MG. Ej allm., maj=—=aug.; 1 synnerhet 

på stammar och stengärdesgårdar. 
Phaomia variegara MG. Allm., maj>—okt. Kläckt ur 

Russula-svampar, insamlade i oktober. 

Phaonia scutellaris FALL. Allm. på blad på skuggrika 

ställen i skogarna, maj— okt. 
Phaonia pallida FABR. Allm., juni+aug. och troligen 

längre fram på hösten; på blad och trädstammar och ibland 

även på spillning liksom de båda föreg. 
Phaonia vittifera ZETT. Sällsynt i Pålsjö skog på träd- 

stammar maj—I4. Arten är ingen Mydaea, vilket uppges i 

Kat. der palearktischen Dipteren 1907. Endast ett ex., en S$, 

finnes i ZETTERSTEDTS samling i Lund. Vad beborstningen 
beträffar överensstämma mina ex. med typen och tillhöra 

säkerligen denna art. 

Phaonia fuscata FALL. Ej allm.; maj—=aug.; på träd- 

stammar. ; 

” Phaonia Gobertiz MK. Sällsynt. Hbg ”!/5s—13. I S på 

en bokstam. 

Phaonia laeta FALL. Täml. sälls.; slutet av maj—aug.; 

på trädstammar. 
Phaonia querceti BOUCHE. Saälls.; slutet av juni—aug. 

på trädstammar. 
knorr Gätde ANET.: Sällst Hbg rs dpi en 

trädstam. 
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Phaonia magnicornis ZETT. Hbg ?7/g—12, Ängelholm 
Uöfgragen | 

Phaonia nitida MACQ. Sälls. Ringsjön !/;—12. 1 2. 
Alloeostylus diaphanus WIED. Ej sälls.; juni—okt., I 2 

kläckt ur hattsvampar. 

Alloeostylus simplex WIED. Allm. på trädstammar; slutet 

av juli—okt.; även på spillning. 
Trichopticus decolor FALL. Ej allm.; maj--aug.; hannarna 

träffas mera sällan, honorna ser man emellanåt på kläderna 
tillsammans med Hydrotaea meteorica eller irritans. Arten 
tyckes vara allmännare i bergiga trakter. 

Trichopticus. lomgipes ZETT-. Mid FIbg harmjackejlsen 

arten, men vid Ringsjön är den tämligen allm. på umbellater 
under juni och juli. I Jämtland vid Undersåker var den 

sommaren 1913 kanske den allmännaste anthomyiden och 

sågs överallt på blad och blommor. 

Trichopticus variabilis ZETT. Allm. juni—aug. Blom- 

besökare; 1 synnerhet på Heracleum och ÅAngelica. 

Trichopticus hirsutulus ZETT. Allm. på blad; juni, juli. 

Trichopticus semicinereus NWWIED. Blombesökare; gärna 

på ÅAznthriscus och KRhamnus. Från slutet av maj t. o. m. 
aug. Allm. Hannarna kretsa ofta under trädkronor liksom så 

många andra anthomyider. 
Tvrichopticus cristatus ZETT. Sälls. Ringsjön ”/1—10. I 3. 

Drymeia hamata FALL. Allm.; i synnerhet på korg- 

blomstriga växter såsom Leontodon och Hieracium; juli>sept. 

ÅAcanthiptera inanis FALL. Ej allm.; på blad, juli, aug. 

Några ex. kläckta ur ett bo av Vespa vulgaris. ; 

Hebecnema umbratica MG. Allm., maj—okt. På blad 

och spillning. I ex. kläckt ur puppa, funnen i kospillning. 
Hebecnema wvespertina FALL. Allm. på blad; maj—sept. 

» fumosa Mg. Sälls. Ringsjön ?/s&—06, I d. 

> nioricolor FALL. Sälls. Hbg ?”/,—13 på blad, 
ss, och på kospillning i början av okt., 22. 

Mvyospila meditabunda FABR. Allm.; särskilt på blad och 

spillning; våren t. o. m. hösten. 
Mydaea lucorum FALL. April—okt.; i synnerhet vår och 

höst mycket allm. i skogar på trädstammar, blad och på 

marken. 

rg 
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Mydaea multisetosa STRoOBL. Kullaberg 22 aug.—O0o8, I 2. 
> obscurata MG. Ej sälls. på fuktiga ängar; juni 

—aug. 
Mydaea allotalla MG. Ringsjön på fuktiga ängar; ej 

sälls.; juli. 
Mydaea quadrimaculata FALL. Allm. på trädstammar; 

maj —aug. 4 

Mydaea duplicatra MG. Allm. på blad; maj—aug. 

» duplaris ZETT. Hbg !5/,—08, I d- 
» anceps ZETT. Ej allm.; juli. 
> ciliatocosta ZETT. Sälls. Hbg aug.—12. 
» maculipennis ZETT. Sälls. Ringsjön !/g—13 på 

videbuskar. 

Mydaea quadrum FABR. Täml. allm. på blad; juli, aug. 
» pertusa MG. Sälls. Hbg maj—aug. på ekstammar. 
» consimilis FALL. Ringsjön juni—aug.; ej sälls. 

på stengärdesgårdar. 
Mydaea uliginosa FALL. Ej allm.; gärna vid boningshus, 

Ringsjön, Höganäs, juli. 

Mydaea quadrinotata MG. Sälls. Hbg juni—06. 

> änpuncta FALL. Täml. allm. på blad i lövskog; 

juni—sept. 
Mydaea depuncta FALL. Allm. på blad i lövskog; juni 

—okt. 

Mydaea separata MG. Ej sälls. på blad fr. slutet av 

maj —juli. | 
Mydaea memnonipes ZETT. Sälls.; Ringsjön, Hbg juni, juli. 

» urbana MG. Allm. på blad; slutet av maj —aug. 
> — gagana FABR. Allm. på blad och trädstammar 

samt ofta på spillning; slutet av maj —okt. 

Mydaea tinceta ZETT. Ej sälls. på blad och trädstammar; 

juni—aug. 

Hydrotaea curvipes FALL. Ent. Tidskr. 1912. Den vackra 

arten var mycket alim. i en lövskog öster om Hbg d. ?”/1—13. 
Hannarna kretsade i stort antal under några ekar på ett lugnt 

ställe i skogen. De, som flögo lägst, voro omkring 4 m. ovan 

marken, och så långt blicken sedan kunde följa dem, syntes 

de högt uppe vid ekarnas bladverk. Arten uppträder först 

i juli och ses sedan tills in i sept. 
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Ophyra leucostoma WIED. Allm. på blad; juni—okt. 
Den blåglänsande flugan finnes allmänt i trädgårdar och par- 
ker, där den kretsar under träden. 

Fannia hamata MaAcCQ. Ent. Tidskr. 1912. Utav denna 
präktiga art fångade jag många ss på en skogsäng vid 
Pålsjö !?/6—13. De kretsade i glesa sällskap under träden 
I ä 2 m. ovan marken, där vegetationen var yppig, bestående 
av hallonbuskar, Spiraea, Crepis paludosa, Geum, Galeobdolon, 

Stellar NOSA NV: 

Fannia insignis LW. STEIN. Ny för Sverige. Kläckt ur 

ett Vespa vulgaris bo från Pålsjö bokskog. Storlek som 

manicata, vilken arten vid första ögonkastet påminner om. of 

Tibier gulaktiga, de mellersta i yttre hälften förtjockade, 

mellanlår undertill i inre hälften med c:a 4 längre borst, i 

yttre hälften tätt borstklädda, mellanhöften med en i spetsen 

bakåtböjd tagg, mellan fram- och mellanhöfter ett starkt borst, 

framtibier enkla. 

Fannia pallitibia ROND. Ny för Sverige. Arten är av 

sociellas storlek och har gula tibier. Sälls. Hbg i slutet av 
aug.—12 på blad. 

Fannia umbrosa STEIN. Ny för Sverige. Hbg '?/g—T13, 
Bälteberga ??/5— 14. 

Fannia coracina LW. Ny för Sverige: Svart art, obe- 

tydligt mindre än manicata. Mellantibier byggda ungefär 

som hos scalaris men med svagare knöl, baktibier på in- och 

utsidan rikt borstklädda. Sälls. Hbg maj— aug. 

Fannia parva STEIN. Hbg aug., sept.—I13, några ££ 

på Angelica. 
Fannia genualis STEIN: Ny för Sverige. Art med alla 

knän tydligt gula. Den var i slutet av juli och början av 

aug.— 13 ej sälls. vid Råå kärr på videbuskar. 
Fannia lineata STEIN. Ny för Sverige. 1 J$ kläckt ur 

ett gråsparvbo. É 
Fannia carbonaria MG. Sälls. Hbg "/e—13, Höganäs 

My13 2. 
Fannia speciosa VILL. Ny för Sverige. Enl. professor 

STEIN sannolikt denna art. Endast 2 292 har jag fängat, av 
vilka -den ena överlämnats till STEIN. Det första ex. togs i 

Pålsjö skog vid Hbg. det andra 1 sydöstra Skåne i bokskog 
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på en stam /&—13. Arten är av scalaris storlek, har svarta 

ben och rödgul abdomen. 
Coelomyia spathulata ZETT. Sälls. Bälteberga ??/s — 14, I 3. 

Piezura pardalina ROND. Ent. Tidskr. 1912. Enl. Kaftal. 

der palearkt. Dipt. är Anthomysza graminicola ZETT. = denna 

art och således förut funnen i vårt land. 
ÅAszelia cilipes HAL. Täml. allm. på blad fr. maj=aug. 

» Macquarti STAEG. Täml. allm. på blad och träd- 
stammar; även på spillning liksom följ. art, maj —aug. 

Åszelia triquetra WIED. Den allmännaste arten av släktet; 

maj-—sept. Hannarna kretsa ofta i luften i stora svärmar. 

Aselia Zetterstedtiz ROND. Hbg i aug. —11 och —I13. 

> aterrima MG. Hbg !/&—14, I g på blad. 

Limnophora dispar FALL. Ej allm. Hbg ”,,—08, Kulla- 
01. berg 

Limnophora compuncta WIED. Skälderviken 19 aug.—14. 

Några 28 fann jag på ett gyttjigt ställe vid havsstranden 

bland Scirpus lacustris. 
Limnophora denigrata MG. Allm. på fuktiga skogsängar 

juni—aug. 

Limnophora surda ZETT. Skälderviken !/6&—12, bland 

vegetationen vid en åa. 

Limnophora litorea FALL. Ringsjön ??/&—10, Råå ”'/e 
ES IAONOR 

Limnophora septemnotata ZETT. Höganäs ?”/g—12, I 3. 
> signata STEIN. (Archiv fär Naturgeschichte 

FOS, hatt. $, pags 43), NyrföriSveriger Arten an lätt act 
bestämma efter beskrivningen. Den synes endast förekomma 
på sandiga flod- och havsstränder. Den 17 aug. 1 är fann 

jag för första gången denna lilla karakteristiska art vid Skanör, 

där den förekom på fuktig strandsand tillsamman med Lispa- 

arter. Arten var sällsynt och endast 3 dJJS blevo mitt byte. 
Limnophora notata FALL. Allm. vid bäckar; maj— sept. 

> maculosa MG. Troligen allmännare än nofata, 
maj —sept. Båda äro, som SCHINER säger, lätta att förväxla 

med övatandra. Själv har jag anda tills 1 år trott mig i de 

båda arterna med fläckad torax se en och samma art, notata 

FALL., och därför ej ägnat dem särskild uppmärksamhet. 
Limnophora triangula FALL. Täml. allm. juli>—sept. 
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Mvyopina reflexa R.—D. Täml. allm. på marken vid 

fuktiga ställen, t. ex. vid å- och sjöstränder men även på 
fuktiga vägar och stigar. 

Calliophrys riparia FALL. Täml. allm. vid bäckar på 

stenar. Uppträder ofta tillsammans med Limnophora notata; 

maj—sept. 

Lispa tentaculaia DEG. Allm. vid vatten; mars okt. 

(möjligen övervintrande). Flugan uppehåller sig på marken. 
Vid Ringsjön såg jag vid flera tillfällen, hurusom den utsög 
dagsländor, som fallit till marken. 

Lispa consanguinea LW. Vid Lerberget strax söder om 

Höganäs fångade jag några få ex. tillsamman med den föreg. 

d. 23 aug. d. å. I den Zetterstédtska samlingen i Lund står 
ett ex. bland tentaculata. 

Lispa pilosa LW. Allm. på dyiga ställen vid havsstranden. 

Skanör d. 17, Skälderviken d. 19 aug. d. å. Arten är ej förut 

omnämnd för vårt land. Men i Zetterstedts samling tillhöra 
alla /zZzorea-exemplaren denna art. 

Lispa litorea FALL. Sällsynt på liknande lokaler som 

föreg. och tillsamman med denna. Skanör och Skälderviken. 

Lispa caesza NIGTIIINYy förtSvetniger. Skanomwymanlon 

Skälderviken d. 19 aug. d. å. På samma område, som jag 
fångade de båda föreg. arterna, tog jag också denna. Den 

höll sig dock mera till den sandiga delen av stranden och 

sågs springa omkring på den ljusa sanden. Dess egen ljusa 

färgteckning passar också samman med denna. 

Lispa-arterna ha allesamman vackra former och äro på 

grund av sitt rörliga väsen de intressantaste av alla antho- 

myiderna. 

Lispa uliginosa FALL. Ej allm. Ringsjön i juni, Söder- 

åsen juli —11. Skälderviken 19 aug.—1I!4. 
Lispocephala alma MG. Ej allm.; vid fuktiga ställen; 

mars—aug. På Kullaberg ej sälls. tidigt om våren på soliga 

stengärdesgårdar, s 2. 

Lispocephala erythrocera R.—D. Täml. allm. april-—sept. 

> verna FABR. Täml. allm. juni—sept. 

Hydrophoria divisa MG. Allm. vid vatten; maj—aug. 

Denna och de två följande uppehålla sig mest på marken 

på fuktiga ställen. 
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Hydrophoria ambigua FALL. Allm. juni—aug. 
» caudata ZETT. Allm. maj— aug. 

» conzca WIED. Mycket allm. på blad maj 

Sept 

Hydrophoria linogrisea MG. På blad; ej allm. maj=—=aug. 
Hylemyia praepotens WIED. Ej sälls. juni—okt. Den 

vackra arten visar sig på blad och trädstammar. 

Hylemyia nigrimana MG. Ej sälls. på blad, maj—okt. 
> strigosa FABR. Mycket allm., maj okt. Arten 

är vissa tider om sommaren den allmännaste anthomyiden 

och ses snart sagt vid varje steg i skogen. 
Hylemyia grisea FALL. På sanden i Raus plantering 

söder om Hbg, aug., sept., Kullaberg. 

Hylemyia variata FALL. Allm. maj>okt. 

> lasciva ZETT. Ej sälls. på blad, maj=—=aug. 
> cinerea FALL. Hbg juni—okt.; kläckt i stort 

antal ur hattsvampar. 
Hylemyia coarctata FALL. Allm. på lägre växter vid 

vägar, åkerrenar 0. s. v. juni—aug. 
Hylemyia brunnescens ZETT. Täml. sälls. juni— aug.” 

» brunneilinea ZETT. Sälls. Hbg "/s—07. 
> cardui MG. Ringsjön ?”/6&—10 1 SJ, Hbg "/g&—12. 
> fräsitkrata, SIEIN. Niyvfor Smerige Ej4Ssalls! 

kring Hbg och Höganäs på lägre växter, juni—aug. 
Hylemyia pullula ZETT. Täml. allm. på lagre växter: 

grässtrån, nässlor o. a. maj —aug. 
Eustalomyia hilaris FALL. Ej sälls. i lövskog på avså- 

gade träd, vedstaplar, stengärdesgårdar; juni, juli. Endast 29 

har jag påträffat. 
Eustalomyia festiva ZETT. Sälls. Hbg ?8/8—09 1 £. 

» keöstrios ETT. Sallsktibgn!"fe—130K <P. 
» vittipes ZETT. Ringsjön juni—Oo6 I LL. 

Prosalpia silvestris FALL. Ej allm.; oftast 1 barrskog; juni 

—aug. Arten påminner till utseendet om Hydrophoria conica. 

Den lever av småflugor, som den fångar med hjälp av de 

starkt borstklädda benen. 
Prosalpia Billbergi ZETT. Maj-juni. Allmän om våren 

1 lövskog på marken, på stenar och trädstammar. 



150 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

Hammomvyria buccata FALL. Har hittills endast fångat 

några hannar på Chrysanthemum leucanthemum. Hbg ”"/s—12. 

Pegomyia transversa FALL. Sälls. Hbg ?/s—09 1 Sd, 
nordöstra Sk. ?5/,—09, sydöstra Sk. 22? på bokstammar ?/g 
= ör 

Pegomyia Winthemi MG. Juni—sept. Täml. allm. på 

blad. Kläckt ur hattsvampar, som insamlats på senhösten. 

Pegomvyzia iniqgua STEIN. Ny för Sverige. Hbg "Ue06 ig 
> squamifera STEIN. Hbg ”/&—12, Ahus i östra 

Sk. öl TO. 

Pegomvyia socia FALL. Allm. på blad, maj—sept. Puppor 
har jag funnit bland multnande växtstjälkar. 

Pegomyia sociella STEIN. Kristianstad ?9/,—10, 1 d-. 

» szlacea MG. Täml. sälls. Ringsjön, juni. Kring 

Hbg och Höganäs äro $£2XL ej så sällsynta i sept. och okt. 
Pegomyia wittigera ZETT. Ängelholm ?/;—07, Källna 

LAYS 

Pegomyia flavipes FALL. Under juli>sept. täml. allm. 

» univittata V. ROS. >» » » 

> geniculata BOUCHÉ. I fuktig lövskog, juni> 

aug. Kläckt ur hattsvampar, insamlade vid Höganäs i slutet 

av aug. 
Pegomyia bicolor WIED. Allm. på blad, maj=—=aug. 

» nigrita VASA DI RIE 39 > » > » 

» caesia STEIN. Ny för Sverige. Hbg, juni, 22. - 

» rufipes FALL. På blad; ofta på ek, juni—aug. 
» tenera ZETT. Kläckt ur hattsvampar, insam- 

lade /10—11. 
Pegomyria esuriens MG. Täml. allm. på blad, juni+—aug: 

» interruptella ZETT. Enstaka på blad kring 

Hbg i början av maj samt i en dunge vid Höganäs i slutet 

av maj—Ii2, där den kretsade under träd ett par m. ovan 

marken. 

Pegomvyia hyoscyami PANZ. Sälls. Kullaberg ?/s—12 I $S 

på en trädstam. 
Pegomyia setaria MG. Sälls. Hbg juni, aug. på några 

pilbuskar vid en trädgård. 
Pegomyia haemorrhoa ZETT. (8 beskriven av ZETTER- 

STEDT bland Ånthomyza, S som Åricia transversalis.) Honan 

Nn 
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är lätt att skilja från andra Pegomytia-arters honor på den 

grå bakkroppen med dess rödgula spets. Hannen har hittills 

på grund av sin stora olikhet med honan ej ställts samman 

med denna. Vid Höganäs påträffade jag på ett skuggigt 

ställe bland ÅAegopogon-blad ett kopulerande par av denna 

anthomyid. När jag granskade det, fann jag till min förvå- 

ning, att hannen hade helt svarta ben, och jag igenkände 

genast i den Åricia transversalis ZETT. Även vid en bäck 

på Kullaberg fångade jag sedan tvenne individ i parning, 

så jag kunde nu vara viss om könens samhörighet. Näppe- 

ligen skulle man eljest kunna ana, att den svartbenade J och 

den gulbenade & tillhöra samma art. Arten är ej allm. i 

södra Sverige. Jag har endast fängat den i slutet av maj 

bland yppig örtvegetation på något fuktiga platser. 

Chortophila latipennis ZETT. På blad från slutet av maj 

t. o. m. aug.; täml. sälls. "Påminner om Hylemyia virginea. 

Chortophila dentiens PAND. Ny för Sverige. Kring Hbg 

och Höganäs är arten ej sälls. om våren i lövskog på träd- 

stammar; maj. 

Chortophila triticiperda STEIN. Sälls.; i lövskog på träd- 

stammar och stengärdesgårdar, april, maj. 

Chortophila varicolor MG. Sälls. Hbg i slutet av maj=13 

på en fuktig skogsäng på Spiraea-blad. 

Chortophila floralis FALL. Täml. sälls. Slutet av maj 

—aug. 

Chortophila brassicae BOUCHE. Mycket allm. på blad, 

maj —aug. 

Chortophila pseudofugax STROBL. Sälls. Ringsjön—juli. 

> fugax Mycket allm. på blad maj —okt. 

> flavisquama STEIN in litt. Ny för: Sverige. 

Sälls. Hbg slutet av maj—13 i lövskog på Spiraea-blad. 

Chortophila lineata STEIN. Ny för Sverige. Ej sälls., 

slutet av juni t. o. m. aug. på videbuskar. 

Chortophila discreta MG. Ej sälls. på fuktiga ängar; 

maj—aug. 

Chortophila pratensis MG. Täml. sälls.; maj —juli. 

> vetula ZETY. Sälls. Kullaberg 10 mars—I12 

Id på en trädstam och på samma lokal 2!/g—12 1.9 på 

spillning; dessutom en & på en trädstam 12 okt.—T13. 
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Chortophila muscaria MG. En typisk vårart är den jämte 

föreg. och följ. den anthomyid, som uppträder tidigast om 

våren. Redan i mars kryper den ur puppskalet och visar 

sig allmänt i skogarna på stenar och trädstammar. Av vad 

jag antecknade om arten och dess förekomst i en liten dunge 

vid Höganäs 1912 vill jag meddela följande: »d. 1/38, Av 
Chort. muscaria fångade jag några nykläckta ex., som hade 

pannblåsan kvar. — d. ?4/g, Är i dag mycket aller På varje 

solbelyst trädstam ses ON Getlestatarolo drE- te Åre: I dag 

utomordentligt allm. och synes på så gott som varje trädstam 

och större sten. — sd. -"/4-Solig, ljum  vardagsknkSalsarna 

börja blomma. I dag mycket allm. kring hängena; på stenar 

och trädstammar synas nu ej många. — d. ”!/,. Sälgen står 

i full blomning. Mängder av Ch. musc. synas på hängena. 

Hannar kretsa i luften och sätta sig emellanåt på grenspets- 

arna. — d. 2/5. Sälgarna äro nu utblommade. Några Ch. 
musc. synas ej. — d. "/5. Ch. musc. försvunnen, sedan sälgen 
(SaZäx caprea) blommat ut.> -— Någon senare generation av 

arten Narmaskejlsett: 

Chortophila parva R.—D. Flygtid som föreg. Vissa år 

mycket allm. tillsamman med denna på trädstammar. 

Chortophila dissecta MG. Slutet av april—okt.: Allm. 
på blad och på marken. 

Chortophila exigua MEADE. Ej sälls. om våren på blad. 

» zntersecta MG. Ej allm.; på fuktiga skogs- 

stigar slutet av april—aug. 

Chortophila candens ZETT. Viken och Ängelholm på 

flygsand, juli. 

Chortophila cilicrura ROND. Allm. på marken och på 

stenar i synnerhet på torrare lokaler, maj—okt. 

Chortophila trichodactyla ROND. På marken; som föreg., 

allm. 

Chortophila cinerella FALL. Ej allm., maj, aug. 

» transversalis LEYT. = Pegomyia haemorrhoa 

, 

ZZ Brag 
Lasiops Röderz KOW. Slutet av april —sept. Sedan Ch. 

muscaria och parva försvunnit, är denna art mycket allm. om 

våren på trädstammar och på marken i skogarna. Höstformen 

har mörkare torax och är måhända en annan art. 

Er FE SRA 
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Lasiops 2 ctenocnema KOw. Ny för Sverige. Sälls. Hbg 

ELR dn ör dh på en trädstam. Har längre 

ögonhår och framtill på torax två avkortade vita linjer. 
Anthomyia pluvialis LL. Allm. på blad, maj—okt. 

» radicum I. » » » » 

» aestiva MG. Typisk blombesökare på varje- 

handa blommor men i synnerhet på korgblomstriga och ran- 

uncler. Allm., maj —okt. 
Mycophaga fungorum DEG. Ej sälls.; ofta på trädstammar 

slutet av maj-—-okt. 
Dexiopsis lacteipennis ZEYT. Sälls. Viken och Höganäs 

jap a LIUS. 
Dexiopsis minutalis ZETT. Sälls. Viken ?"/+—11, I SE 

Macrorchis intermedia FALL. Ej sälls. på blad, juli, aug. 
» meditata FALL. Sälls. Ringsjön ?/&—06, I 3. 

Hoplogaster mollicula FALL. Täml. allm., juni, juli. 

Coenosia tiorina FABR. Allm. fr. slutet av maj—sept.; 

Sakskiltt par marken. Lever av. fov. Observerade vid en 

märgelgrav några st. av denna art, vilka sutto på /zzs-blad, 

lurande på byte. Ovan vattnet flög en liten svärm små 
myggor (chironomider). En av coenosierna gjorde en hastig 

flykt upp i svärmen och fångade en mygga, varefter den slog 

ned på ett blad och sög ut den. Flugorna lade sig ofta på 

sidan med utsträckta ben liksom de egentliga rovflugorna 

(Asilidae). 
Coenosia longicauda ZETT. Ej sälls. i Råå kärr under 

Juni, juli. 

Coenosia sexnotata MG. Råå kärr !/9—12. 
> decipzens MG. Raåa kärr, aug., sept. 

> pumila FALL. Allm., maj=sept. 

» tricolor ZETT. Hbg slutet av maj-—-aug.; tro- 

ligen allm. 
Coenosia dorsalis V. ROS. Ny för Sverige. Råå ”!/1— 

BOSNIA E i 
Coenosia rufipalpis MG. Ej sälls. på blad, juli>sept. 

> atra MG. Lerberget 23 aug. d. å. I 2. 

Schoenomysza litorella FALL. Höganäs maj—II. 
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Synonymiska anteckningar från ZETTERSTEDTS sam- 
ling i Lund. ÅAnthomyza erythrostoma ZETT. = Phaonia sig- 

rata MG., Anth. scutellata troligen även = den föreg., Aricia 

depressiventris ZEYT. och År. pubipes ZETT. = Trichopticus 

hirsutulus ZLETT., Aricia fusciceps LETT. = Chortophila cili- 

crura ROND., Åricia flaviceps ZLETT. = Pegomyia haemorrhoa 

ZETT., Åricia florilega ZETT. = Chort. trichodactyla ROND., 
Aricia stigmatella ZETT. sannolikt = Chort. dissecta MG., 
Aricia octoguttata ZETT. är möjligen en Lasiops med avrivna 

ögonhår; den med Årzcia humerella ZETT. betecknade J = 

Anthomyia aestiva MG. 



Haplophthalmus danicus B.-Lund, en 

för Sverige ny landisopod. 

Av 

O. Lundblad. 

I slutet av oktober 1910 träffades allmänt denna art inom- 
hus i Upsala bland jord i blomkrukor. Då våra gråsuggor 

på senare tid icke varit föremål för något omnämnande och 

Ovanstaender art ej: förut tinnestanmarnkt ffantyart land, har 
jag med följande rader velat rikta uppmärksamheten på dessa 

djur, speciellt vad beträffar utbredningen av desamma hos 

oss. Särskilt vore det nog mödan värt att söka fastställa 

arternas nordgränser. Ej heller är någon undersökning gjord 
för att utreda, vilka arter vi ha i Sverige. 

Haplophthalmus danicus BUDDE-LUND är en liten vit- 

aktig gråsugga av obetydlig storlek, tillhörande familjen 7Zrich- 

- oniscide. Efter SARS" tillåter jag mig här anföra artens 

kännetecken. — Kroppen hos honan något kortare och kom- 

paktare än hos hannen. Dorsalytan något ojämn på grund 

av talrika, något olikstora tuberkler, anordnade i longitudi- 

nella rader, vilka dock ej bilda tydliga ribbor (detta till skill- 

nad från den andra europeiska, närstående arten H. mengi 

[ZADDACH]). Huvud med framskjutande, tillspetsad panna 
och brett rundade laterallober. Stjärtpartiets översida slät, 

utan tillstymmelse till valkar på 3:e segmentet (även till skill- 

nad från H. meng1z.) 

Samtliga exemplar jag funnit tillhöra en varietet, för vil- 

ken jag föreslår namnet qguadrisetus n. var.” Den liknar i 

1 An account of the Crustacea of Norway, Vol. IT, Isopoda, pp. 168—169. 

2 Haplophthalmus danicus var. quadrisetus n. var.: the antennul& are 

provided with only 4, instead of 6 sensory filaments. 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 3—4 (1914). Fr 
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alla avseenden huvudformen utom däri, att 1:a paret antenner 

bära 4 istället för 6 känselborst, som annars är det vanliga 

hos denna art. Varieteten överensstämmer således i detta 

avseende med ZH. mengai, vilken har 4 borst på sina antennule, 

men i allt annat är den, som nämnt, lik daznzcus och vitt skild 

från den karakteristiska mengz. 
Förekomsten av denna 

art I Sverige ar cjmallstovan. 
tad. Den numera avlidne 

framstående isopodkännaren 

BUDDE-LUND har också i en 

uppsats i denna tidskrift! 
framhållit, att den sannolikt 

förekommer 1 vårt land, isyn- 
nerhet i trädgårdar och om- 
kring bebodda ställen. Helt 

visst skall det också vid när- 

mare tillsyn visa sig, att den 

hos oss ej blott lever inomhus, 

utan aven 1bdet mra.mlbban. 

mark är den sålunda obser- 
verad av BUDDE-LUND, och 
i Norge ha G. ONSARS och 
STORM funnit den vid Kristi- 

”ania och Tröndijemöskole 

övrigt är djuret känt från Hol- 
land. 

Haplophthalmus danicus B.-LUND. 22 Troligt är, att man fram- på 

hona ovanifrån, 2 a! övre (främre) an- deles också skall komma att 

tenn, 2 a? undre (bakre) antenn, 2 urp. hos oss uppdaga ytterligare 

höger uropod. (Efter Sars, något för- ÅAera av de arter, som B.-LUND 

EIS förmodar förekomma. Ovan 

anförda fynd ger mig här anledning att nämna ett par ord 

även om våra övriga gråsuggor. I sin bearbetning av djur- 
världen i det bekanta arbetet om »Upland, skildring af land 
och folk» omnämner prof. EINAR LÖNNBERG även gråsug- 
gorna, ehuru endast i förbigående, och framhåller där att till 

Uplands fauna sannolikt torde höra, förutom Öaniscus asellus, 

1 Nogle ny svenske Landisopoder, Entomol. Tidskrift 1896, p. 223—224. 
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minst 3 arter Porcellio och 4 Armadillidaum. I en gradual- 

avhandling av ADOLPH JOHNSSON! upptagas följande arter 
för Upland (Upsalatrakten):? Oniscus asellus TL., Porcellio sca- 
RID ARE, AF picluS BRANDIIE. Kaitker BRANDT (=P. na 
vittatus), Metoponorthus pruinosus (BRANDT) (= Porcellio fron- 

talis), Cylisticus convexus (DE GEER) (= Porcellio convexus), 
Armadillidium vulgare TLATR. och Å. pictum BRANDT. Vi- 

dare ha vi två arter, som ej äro observerade längre mot norr 

än till Stockholm, nämligen Tvrichoniscus pusillus BRANDT 

(= Itea lwvis) och Armadillidiuwm pulchellum BRANDT. Öv- 

riga av JOHNSSON anförda gråsuggarter äro hittills blott funna 

i Skåne, nämligen Ligidium hypnorum (CUV.) (= L. personiy) 

Oc Forcellio Levis LATR, 

I sin avhandling över Sveriges gråsuggor upptager JOHNS- 

SONKejlitlera ant dessa 12 anter. bUDPELOND anför den 

citerade uppsatsen ytterligare Philoscia muscorum (SCOP.) från 

Skåne och Blekinge, Metoponorthus sexfasciatus (KOCH) från 

Skåne samt Armadillidium opacum (KOCH) från Skåne, Öland, 

Upsala och den marina Lzgza oceanica (L.) såsom tillhörande 
vår fauna. Vad då Lzigza beträffar, så synes den ha blivit 
förbisedd av JOHNSSON eller möjligen av annan anledning 

utelämnad ur listan. Den är ju på många ställen vid våra 
havskuster synnerligen allmän i litoralbältet. Så t. ex. i Bo- 

huslän, där jag även funnit den på holmar och skär i yttersta 

havsbandet, där den ofta lever i små vattenpölar, vilka hålla 

bräckt vatten därigenom att stänket från bränningarna når 

dit upp vid hög sjö. 

Av de arter, som JOHNSSON tagit vid Upsala, har jag 

där återfunnit alla med undantag av Årmadillidium vulgare. 

Däremot har jag på vissa lokaler i trakten istället träffat 

Trichoniscus pusillus (en sannolikt nästan överallt förekom- 

mande art, fast ofta förbisedd på grund av sin litenhet och 

sitt undangömda levnadssätt i lövhögar och bland murkna 
träbitar). Allmännast bland arterna är här som annorstädes 

Porcellio rathket. 
Våra 17 svenska, här ovan anförda gråsuggarter, fördela 

sig på de olika familjerna på följande sätt: 

1 Synoptisk framställning af Sveriges Oniscider. Upsala 1858. 

2 De av JoHNSSoNn använda namnen äro ställda inom parentes, om de 

avvika från dem, vilka äga prioritet. 
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Fam. Ligiidee. 

Ligia oceanica (L.). 
Ligidium hypnorum (CUV.). 

Fam. Trichoniscide. 

Trichoniscus pusillus BRANDT. 

Haplophthalmus danicus B.-LUND. 

Fam. Oniscidee. 

Oniscus asellus IL. 

Plhiloscia muscorum (SCOP.). 

Porcellio scaber LATR. 

» pictus BRANDT. 

» rathkez BRANDT. 

» Lev IEATTRE 

Mäetoponorthus pruinosus (BRANDT). 

> sexfasciatus (KOCH). 

Cylisticus convexus (DE GEER). 

Fam. Armadillidiidze. 

Armadillidium vulgare LATR. 

» opacum (KOCH). 
» pictum BRANDT. 

» pulchellum BRANDT. 

YEN - 



Some new localities for Polyartemia 

forcipata Fischer and Branchinecta 

paludosa (O. F. Mull.) in Sweden. 

By 

O. Lundblad. 

During zoological excursions in northern Sweden last 

summer I had the opportunity of observing the two above 

named arctic Phyllopods. The hitherto but little studied 

distribution of these animals in Sweden as well as the fact, 

that my own localities are situated, for Polyartemia nearly 

two and for Branchinecta more than four parallels farther to 

the south of the previously known, are the reasons for this 

little paper. 

The two Phyllopods are found in the province of Härje- 

dalen, the southernmost arctic alp-region in Sweden. They 

are observed in the northern part of the highplateau, that 

is extending round the mountain Helagsfjället (about lat. 62” 

55 NJ). The height of the alp-plateau above the level of 
thersea (from about lat. 02. 43= 027 551 Ni) varies a little 
between 900 and 1100 meters, the southern part descending 

into Regio subalpina (the birch zone), the most part of the 

plateau, however, being situated above the limit of trees (Re- 

gio alpina, including the willow and lichen zones). Regio 

alpina is the specific »arctic zone» (EKMAN), the true high-alp. 

This region especially affords pure arctic conditions. The 

snow-melting here takes place very late in the year, and in 

the middle of July snowdrifts still are remaining at many pla- 

ces, often on the shores of the highest ponds and lakes, and 

in some of them ice-floes are svimming about. At a height 

of 1I000—1100 metres spring generally comes in the end of 
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June. But most waters are by this time fully thawed, and, 

though often fed with cold ice-water, the animal life is already 

in developing. The waters are also, as the case generally 

is in this zone, very small and are therefore quickly heat- 

ed up. 

Polyartemia forcipata FISCHER. — I have met with this 

species at only one locality, a small, rather deep pond (one 

of the Folo-ponds) in Regio subalpina (900 m. above the 

Fig. 1. Map, showing the distribution of Polyartemia 

foretpata in Scandinavia. 

sea-level) about 5 km. in the south of Mittåkläpp, Härjedalen 

(lat. 62? 43 N.). The animals were seen in great abundance, 

males and females being found in almost equal numbers. 

Also very young and small specimens were rather common. 

The muddy bottom was covered with a thick deposit of old 

leaves from the surrounding thickets of Salix lapponum. At 

12,30 p. m. the temperature was found to be + 21? C. by 

the shore, though the little lake was fed by a melting snow- 

drift close to it. The lake belongs to those, which do not 
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dry up at the end of the summer. EKMAN says he has also 

found the species in similar waters. — The animals were 

caught on July öth. | 

Branchinecta paludosa (O. F. MULL.). — A great many 

specimens of this form were captured in a very shallow pond 

(depth 20 cm.) at a height of 1033 metres in Regio alpina 

close to the northern base of Helagsfjäll (on the 8th of 

July). Besides males and females, which were equally com- 

Fig. 2. Map, showing the distribution of Branchinecta 

paludosa in Scandinavia. 

mon, I also saw many young individuals, the smallest being 

about 4 a 5 mm. in length.” Certain details seem to indicate 

that even the greatest specimens observed had not reached 

their maximum size; so, for instance, the sac-like marsupium 

of the female was not yet so much prolonged and did not 

hold any eggs. Owing to the sunny position of the pond 

and the very shallow water it was heated very quickly to 

considerable temperatures; so was the temperature of the 

WE tET er KON O-at sIOT ar me avd = 227 6: four hours. Later 
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(on July 9th). EKMAN telis us, he has never found this spe- 
cies in water warmer than + 14” C. It seems therefore in 

the region of Helagsfjäll to be exposed to less arctic condi- 

tions than farther north. But for all that this animal, as also 

Polyartemia forcipara, must be looked upon as a real arctic 

species. Besides in the above named pond, I saw the crea- 

ture also close to the south of the mountain in two other, 

though not so extremely heated waters. All of them are 

drying up later in the year. 
Polyartemia forcipata and Branchinecta paludosa are 

widely distributed in north-southerly direction through the arc- 

tic alpregion of Sweden. The former is previously found at 

Karesuando (northernmost part of Sweden) by C. P. LAESTA- 

DIUS, as also by S. EKMAN in the vicinity of the Torne träsk, 

in the Sarek-alps (both localities in Lapland) and at Frost- 

viken (Jämtland). Later on at Helagsfjäll by the, author. 

Branchinecta paludosa, that here in Sweden first was captured 

by S. EKMAN, is by him noticed from the region of Torne 

träsk and the Sarek-alps, and last summer the author caught 
it at Helagsfjäll. In Norway it is observed farther south 

in the high Dovre-alps, and in the northernmost part, too, 

on Magerö and in East Finmark. Polyartemia, on the other 

hand, is in Norway found only in the far north, viz. in the 

whole Finmark at many localities. 

It is very possible that the new Swedish above named 
localities for Polyvartemiia and Branchinecta are the most sou- 

thernly ones, in which the two species occur in our country. 

But at the present state of our knowledge it is too early to 

decide, whether the area of distribution is fully continuous 

or not. Between the two southern Swedish localities for 

Polyartemia (see map 1) there is a lower portion of our 

country (the province of Jämtland), a vide alp-pass with only 

certain mountain tops reaching up into the birch and the arc- 

tic zone. Branchinrecta in the Dovre mountains in Norway 

is by SARS regarded as being a glacial relic from the ice 

age. Perhaps a more careful investigation may show that also 

the locality at Helagsfjäll is isolated from the northern area 

of distribution. 
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Odonatfynd, 
mest från Jönköpingstrakten, 

antecknade av 

C. O. von Porat. 

Utom i min hembygd, Nordsmåland, har jag under till- 
fälliga sommarvistelser på skilda orter iakttagit och samlat 

en del trollsländor, varjämte forna lärjungar från skoltiden 

meddelat mig sina fynd därav. De anteckningar jag sam- 

manställt därom giva visserligen icke någon totalbild av de 

anförda orternas odonatfauna, men torde det oaktat ej sakna 

intresse för några av Tidskriftens läsare, varför de härmed 

överlämnas till offentligheten. 

Libellulidee. 

Libellula L. 

1. Lib. depressa L. — Jönköping; Forserum;! Nässjö; 

Ulricehamn; Torshälla. -— Ej allmän. 

2. Lib. guadrimaculata LE. — Jönköping; Forserum; 

Torshälla; Vittsjö i norra Skåne. — Allmän. 

Orthetrum NEWM. 

Tr. Ol cancellatium +S.: =! Dalarö, vikenvidé Sandemar 

Vittsjö. — Ganska sällsynt. Vid Vittsjö fann jag den (d. 3.) 

blott vid norra och nordöstra stränderna av Vittsjön, i södra 

delen var följande art den förhärskande. 

2. ÖO. coerulescens F. — Skrapstadsjön vid Sävsjö; Ryd 

i Allmundsryd socken; Vittsjö. 
4 + pf cr . a .” . 

! Alla här förekommande uppgifter från Forserum härstamma från 

numera veterinären KARL RYDIN, som under sin skoltid i Jönköping var en 

synnerligen intresserad biolog. 
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Denna sydeuropeiska art, vars anträffande i vårt land 

vid Gusums bruk i Östergötland väckte så stor uppmärksam- 

het, att prof. WAHLBERG förmodade den vara dit inkommen 
som larv tillsammans med den ätliga grodan, synes vara all- 

männare spridd i Sverige, än man tror. Så har den funnits 

vid Sävsjö av skolynglingen GUNNAR SVENSSON, och jag har 
funnit den mycket allmän vid S. Åsnen och Mörrumsåns övre 

lopp (Ryd) samt nu i sommar vid Vittsjö. Vid Snäckgärdet 

nära Visby såg jag 1 somras en blå slända, som måste till- 
höra antingen denna eller föregående art, att döma av flyk- 

ten och de korta flyghålen sannolikt denna. Den är ock 

förut antecknad både från Skåne (SJÖSTEDT, Sv. insektfauna) 

och från Blekinge (C. AG. och J. AG. WESTERLUND). 

ELeucorrhinia BRIT. 

I. DL. pectoralis CHARP. — Jönköping; Forserum; Näs- 

sjö; Ryd; Torshälla. 

2. L. rubicunda LIL. — Jönköping; Forserum; Nässjö; 
N:a Sandsjö (Hägganäs); Ulricehamn. — Troligen rätt allmän. 

sk: dubia: VD. LIND. — Från samma lokaler som 

föregående; kanske än allmännare. 

Sympetrum NEWM. 

I. S. flaveolum IL. — Jönköping; Forserum; Ryd; Tors- 
hälla. 

2. S. vulgatum IL. — Jönköping; Torshälla. — Synes 

vara mindre allmän än samsläktingarna. 

3. S. sanguineum MÖLL. — Jönköping; Forserum; Sävsjö; 

Ryd; Torshälla; Vittsjö. 

4. S. scoticum DONOV. — Jönköping; Forserum; Sävsjö; 

Ryd; Ulricehamn; Torshälla; Vittsjö. — Den allmännaste i 

Nordsmåland av Sympetrum-arterna. 

Cordulia LEACH. 

I. C. enea L. — Jönköping; Forserum; Torshälla. 

200 Ci melallea vb REINDSE-T Jönköping; Forserum; 

Sävsjö; Ryd; Ulricehamn; Torshälla; Vittsjö. — Allmännare 

än föregående. 
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3. C. arctica ZETT..— Jönköping; Forserum; Ryd; Tors- 

hälla; Vittsjö. 

4. C. flavo-maculata v. D. LIND. — Jönköping; Forse- 

rum; Torshälla; Gz/: Roma och Ljugarn (J. ARNBERG). 

Denna antagligen rätt sällsynta slända var bland de få, 

som jag i juli förra året anträffade i det på storsländor till 
synes fattiga Visbyområdet. 

Gomphide&e. 

Gomphus LEACH. 

I. G. vulgatisssmus IL. — Jönköping; Forserum; Tors- 

hälla. — I Torshälla gjorde den 1900—01 skäl för sitt namn, 
enär den där då var synnerligen talrikt förekommande. 

2. G. forcipatus L. — Jönköping; Forserum; Sävsjö; N:a 
Sandsjö; Ryd; Vittsjö. 

Aeschnidee. 

Cordulegaster LEACH. 

I. C- annulatus LATR. — Forserum (Tryggarp); Se. Förs- 

löv (EDG. WIESLANDER). — Denna, vår största trollslända, 

är sannolikt ganska sällsynt; åtminstone har det icke lyckats 

mig att anträffa den på någon av de lokaler, där jag sökt 

och samlat insekter. Vid Ryd i södra Småland trodde jag 

mig se den sommaren 1912, men kunde ej få fatt i den. I 

Jönköpings h. allm. läroverks samlingar finnes ex. från Sätra 
vid Norrköping (J: A. WESTERLUND). 

Aeschna F. 

IE . gratensis MÖLL. — Jönköping. — Sällsynt. — 

Det a ex. från Nordsmåland jag sett är taget i Ljunga- 

rumskärren söder om Jönköping av skolynglingen GEORG 
STAHLBERG (1913). 

2. -Åe. coerulea STRÖM. — Forserum; Nässjö. — Troli- 

gen rätt sällsynt. Finns sannolikt vid Jönköpings vattendrag, 

där jag tror mig ha sett den, men ej lyckats infånga den. 

3. Ae. juncea L. — Jönköping; Visingsö; Forserum; 

Ryd; Ulricehamn; Torshälla; Vittsjö. Allmän. 

4. Ae. -cyanea MULL. — Jönköping; Forserum; Ulrice- 

hamn; Torshälla; Vittsjö. — Allmän. 
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5. Åe. viridis EVERSM. — Huskvarna. 

Av denna stora, vackra slända, som förut antecknats såsom 

funnen i Sverige blott vid Råstasjön nära Stockholm, vid 

Upsala och Tillberga, tog numera laboratorn vid Veterinär- 
institutet HILD. MAGNUSSON under sin skoltid i Jönköping 

två honexemplar vid Huskvarnaåns utlopp, varav det ena 

skänktes till Jönköpings h. allm. läroverks samlingar. Det 

förtjänar anmärkas, att fångsten skedde efter solnedgången 

en sommarafton. TUMPEL nämner i sitt huvudverk »Die 

Geradflugler Mitteleuropas, Eisenach 1901», att denna art 
»har den högst anmärkningsvärda egenskapen att flyga först 

efter solens nedgång, vilket ingen annan trollslända gör.» 

Kanske denna biologiska egendomlighet är orsaken, varför 

den så sällan och på så få ställen i vårt land iakttagits. 
6. Ae. grandis LL. — Allmän överallt. 

Calopterygidee. 

Calopteryx LEACH. 

I. C. virgo L. — Jönköping; Huskvarna; Forserum; 

Hägganäs; Torshälla; Vittsjö. — Allmän. 

2. C. splendens HARRIS. — Jönköping; Huskvarna; 

Sävsjö; Aneby; Vetlanda; Ryd; Torshälla; Vittsjö. — All- 

män. — Egendomligt nog synas dessa båda arter här och där 

liksom utesluta varandra. I Ryd fanns 1911—12 blott C. 
splendens, medan t. ex. i Forserum blott C. vzrgo anmärkts. 

På de flesta orter torde de emellertid trivas väl tillsammas. 

Agrionidee. 

Lestes LEACH. 

I. L. nympha SELYS. — Jönköping(?); Sävsjö; Dalarö; 

Torshälla. Ehuru den icke finns bland mina samlingar från 

Jönköping, kan dess förekomst därstädes knappt betvivlas. 

2. LDL. sponsa HANSEM. — Jönköping; Forserum; Sävsjö; 

Vittsjö m. fl. ställen. — Allmännare än föregående. 

v Platyscelus WALLENGR. 

I. P. pennipes PALL. — Jönköping, Sävsjö; Hägganäs,; 

Ryd; Torshälla; Vittsjö. — Allmän. 
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Agrion F. 

I. ÅA. najas HANSEM. — Jönköping; sjön Bunn; Forse- 
rum; Nässjö; Vittsjö. 

2. ÅA. minium HARRIS. — Huskvarna; Forserum; Ryd; 

Vittsjö. 

3: 4. elegans. v. D. CIND. — Ryd; Torshallaypvittsjos 
Gil. Tingstäde. 

4. ÅA. /astulatum CHARP. — Jönköping; Forserum; 

Hägganäs; Torshälla; Vittsjo; GA. Tingstäde. 

I Vittsjö tog jag innev. sommar ett J-ex., som hade 
den mörka teckningen på 2:a abdominalsegmentets ryggsida 

fullkomligt lik den, som avbildas hos ÅA. Zunulatum. Men då 

de blå ögonfläckarna på huvudet voro sammanbundna med 

en tvärlinje av samma färg och då de mörka tvärbanden på 
abdomen voro smala, torde det vara blott en var. av Å. has- 

fulatum, som det i övrigt liknade. 

5. ÅA. cyathigerum CHARP. — Jönköping; Forserum; sjön 

Bunn; Hägganäs; Ryd; Gz/. Tingstäde. — Allmän. 

6. Å. pulchellum v. D. LIND. — Jönköping; Torshälla; 
Gil. Roma. 

7. ÅA. puella LL. — Jönköping. — Troligen rätt sällsynt. 

Sveriges minsta trollslända, Å. speciosum, hör till de odo- 

nater, som jag tror mig ha sett en gång vid Ryd; dessvärre 

var jag vid tillfället icke rustad med redskap att infånga henne, 

varför jag icke kan bestyrka riktigheten av min förmodan. 

Beträffande agrionidernas förekomst torde mera återstå 

att utforska än i avseende på andra trollsländor. Åtminstone 

har det förefallit mig egendomligt, att bland de hundra- 

att icke säga tusental agrionindivider, som om sommaren liva 

strandvegetationen vid våra vattendrag, blott ett par tre ar- 

ter synas vara förhärskande inom varje litet område. 



Macrolepidopterers fångst och prepa- 

rering. 

Av 

J. Meves. 

En fjärilsamling, vari det ena exemplaret står högt på 

nålen, det andra lågt, där vingarna hos somliga äro för myc- 

ket, hos andra för litet framsträckta eller riktas uppåt eller 

hänga nedåt, är en föga uppbygglig syn för ögat, liksom 

ock slitna eller trasiga exemplar, därest de ej äro av sällsynt 

art eller form, betänkligt misspryda samlingen. Oftast ligger 

orsaken härtill i olämpligt fångstsätt och felaktig behandling 

efteråt. 
De erfarenheter jag under mer än 40-årig praktik i detta 

avseende samlat, ber jag att här få framföra till tjänst huvud- 

sakligen för nybörjare. 
Fångstredskap. Använd aldrig en vanlig, i nedre än- 

dan tillspetsad flughsåv sådan den finnes till salu i husgeråds- 
affärer, ty fjäriln, om den är någorlunda stor, söndertrasar 

vid flaxandet sina vingar eller åtminstone dessas fransar. 

Håven bör i stället göras säckformig med de nedre hörnen 
något avrundade och vara tillverkad av mjuk tyll, som för 

säkerhets skull tvättas för att få bort all stärkelse. Den 

lämpligaste storleken har jag funnit vara omkring 60 cm. i 

längd med en ringgenomskärning av omkring 27 cm. En 

större håv gör visserligen fångsten av snabbflygande fjärilar 

lättare, men försvårar väsentligen fångst i buskar och 
mellan trädkvistar. Käppen, som bör vara lätt, göres för 

vanligt bruk 90—100 cm. lång, men fångst i trädkronor eller 

framför i mörker lysande, högt uppsatta lyktor fordrar natur- 

ligtvis att håven fästes på en lång käpp, helst av bamburör. 
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Fångstglaset bör ha en öppning tillräckligt vid för be- 
kvämt insläppande av fjärilarna, något trängre än själva glaset, 
detta för att underlätta fjärilns kvarhållande tills korken 
hinner påsättas. Glaspropp är olämplig av flera skäl. Man bör 
helst medföra glas av olika storlekar, en genomskärning vid hal- 
sen av omkring 45 mm. är emellertid användbar för varje fjäril. 

Till fjärilns dödande i glaset brukar användas kloroform, 
eter eller cyankalium. Kloroformen är emellertid förkastlig, 
ty mycket ofta få djuren därav stelkramp, som omöjliggör 
en vacker spänning. £fer är nog bra, men ganska be- 
svärlig och dyr i praktiken, enär man före varje fjäril som 
tages måste hälla i några droppar, och tar man för mycket 
därav, så att fjäriln blir våt, lida vingfransarna ofta därav 
genom hopklibbning till tofsar. Särskilt vid nattlig fångst 
på bete är den nästan omöjlig. Cyrankalium, som är mycket 
billigt, är avgjort bäst. För dess utfående på apotek fordras 
dock intyg enligt giftstadgans föreskrifter. Har detta lyckats, 
tillredes glaset på följande sätt. 

På glasets botten lägges ett lager av omkring 10 gram 
eller mindre, alltefter glasets storlek, ärtstora cyankaliumbitar, 
därpå ett tunt lager av Zorr nybränd gips, och slutligen ett 
jämnt lager av i möjligast litet vatten inrörd gips. Glaset 
ställes öppet i fria luften, tills gipsen torkat fullständigt, gla- 
sets väggar rentorkas väl och ett tunt och slätt lager bom- 
ullsvadd täckes över gipsen och tilltryckes jämnt med vinkel- 
pincetten (se nedan) eller dylikt, varefter korken påsättes 

och glaset är färdigt för användning. Bliva glasets väggar 

solkiga genom fångna fjärilars exkrementer o. dyl., måste de 

rengöras med en något litet fuktad tyglapp och glaset där- 

efter stå öppet en liten stund, så att ingen fuktighet intränger 
till cyankaliet, ty detta sönderdelas därav, mörknar och blir 

snart overksamt. Ett väl tillagat och behandlat glas kan 
bibehålla sin effektivitet minst ett, ofta två år eller ännu 

längre, även vid flitigt bruk. 

Att största försiktighet måste iakttagas vid tillredningen 
med detta ytterst giftiga ämne är självklart. Ehuru utdunst- 

ningen ur det färdiga glaset icke synes menligt inverka på 

Homo sapiens, bjuder dock försiktigheten att i rum ej låta 
glaset onödigtvis stå öppet. 

FIRE Sp” ay 
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Vissa fjärilsarter, såsom t. ex. av släktena Zygaena och 

Ino, påverkas emellertid ej av cyankalium. Därför bör vid 

exkursioner medföras en liten droppflaska eter, varav vid 

behov några droppar nedsläppas i glaset. Blir fjäriln våt 

därav, lämnas glaset genast öppet några ögonblick, tills den 

återfår sitt naturliga utseende. 

Vid fjärilns överförande från håven till glaset, vilket sker 

genom dettas införande i håven, bör man söka få in den 

med huvudet först utan att vingarna beröras. Enär fjärilarna 

i allmänhet helst sträva uppåt och mot ljuset, underlättas 

djurets kvarhållande i glaset intill korkens påsättande genom 

att glasets botten hålles snett uppåt mot ljussidan. Härvid 

kommer väl till pass, att glaset är något trängre i halsen. 

Släpp aldrig mer än ex fjäril i sänder i glaset. När den 

är domnad, pålägg då litet luckrad bomull, som nedpressas 

något, innan nästa fjäril insläppes, eljest är skada nästan 

oundviklig. Därför bör man alltid vara försedd med flera 

glas. Vid nattfjärilsfångst på bete, varom mera här nedan, 

har jag ofta funnit nödigt medföra 5—7 glas för att hinna 

tillvarataga den rika fångsten. 

För att fjärilarna ej må kvickna vid igen, bör man låta 

dem ligga i glas åtminstone några timmar, innan de spetsas. 

Nattfjärilsfångst på lockbete ger ofta, när vädret därför 

är lämpligt, överraskande goda resultat. Jag har därvid gått 

tillväga på följande sätt. 

I en burk slås en flaska lageröl (ej pilsner) eller någon 

mörk, ej bitter ölsort. Därtill sättes bi-honung och ölet om- 

röses, tills honungen smält. Slutligen inblandas en god por- 

tion rivet rågbröd, helst surt, och burken sättes en tid i 

solsken för att jäsa. Ju surare och starkare den sålunda 

lagade maten luktar, dess läckrare- blir den för fjärilarnas 

lukt- och smakorgan. Vidare tagas torkade äpplen (helst ring- 

äpplen, som då vikas 2—4-dubbelt), hvilka medelst en grov 

stoppnål trädas på segelgarn eller snöre, Saat despidarett 

12—15 cm. långt hänge, som upptill: förses med en minst 

lika lång ögla. Vid kvällsskymningen doppas sådana hängen 

i nyssnämnda burk så, att även bröd fastnar vid dem, och 

uthängas på kvistar ungefär vid brösthöjd helst utefter en 

skogskant omkring 5—10 m. från varandra. Någon timme 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 3—4 (1914). J2 
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efter solnedgången börja fjärilar komma, t. o. m. långväga 

ifrån emot vinden. När fjärilar ej vidare infinna sig och 

fångsten därför slutar, intagas hängena och kunna placeras i 
burken så, att öglorna hänga utanför. Burken bör hållas 

övertäckt med en tallrik eller dylikt. Man kan ock låta hän- 

gena sitta kvar över natten, varav vinnes att de fjärilar, som 

ditlockas under sin flykt i dagningen, gömma sig för dagen 

i omedelbar närhet och återkomma dit nästa kväll, men man 

riskerar då äpplenas försvinnande i ekorrars och skators 

magar. 
I den mån burkens innehåll minskas, påspädes det med 

ölrester, honung och bröd. 

Onödigt har jag funnit att i blandningen tillsätta sprit- 
varor, äppleeter och dylika stundom rekommenderade in- 

gredienser. Djuren lockas lika bra ändå och bliva tillräckligt 

pirum för att bekvämt infångas. 

Man bör ej misströsta, om denna Jlockmetod stundom 

kanske veckotals slår alldeles fel. Orsaken härtill är vanligen 

väder och vind. Under en torr period erhålles vanligen ej 

ett liv, likaså under jämförelsevis för årstiden kalla nätter. 
Bäst är varm, fuktig luft, t. o. m. vid regndusk går fångsten 

bra. Blåst, ej alltför stark, är bättre än fullkomlig stiltje, 

enär doften då sprides längre väg, mulen himmel är bättre 

än klar, ehuru fångsten kan lyckas även vid månsken; fal- 

lande barometerstånd ger god förhoppning. — Såsom exem- 
pel må jag nämna, att under detta års hela långvariga torra 

sommarperiod fångsten blev resultatlös, men efter de första 

regnskurarna togos en kväll på 7 hängen över 60 fjärilar. 
För att tillvarataga fjärilarna användes helst en särskild 

kortskaftad håv, vars ring håller åtminstone 30 cm. i diameter. 

Håven hålles under och omkring hänget, som skakas /hårt, 

och sedan inpraktiseras de av ölruset domnade fjärilarna för- 

siktigt, en i varje glas. Då gäller det att vara väl försedd 

med glas. Innan man går till nästa hänge, omskötas de an- 

vända glasen genom påläggning av bomull, så att alla äro 
färdiga till ny aktion. Ronden mellan hängena förnyas, så 

länge fjärilar infinna sig. 
Är kvällen mörk, användes lykta, som bäres av en med- 

hjälpare eller ställes på backen nära hänget. 
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I vanliga fall bör man hemföra allt, som man kan få, 

och plockar följande dag ut vad man vill behålla. Även all- 

männa arter böra då noga synas, enär intressanta aberrationer 

kunna förekomma i högen. 

Är de nappandes mängd alltför överväldigande, kan ur- 

valet ske sålunda, att hänget belyses av lyktan och man 

med fingret eller en pincett försiktigt petar till huvudet på 

dem man önskar, så att de ramla ned i den underhållna hå- 

ven. Sedan kan man, om de ratade fjärilarna till övervä- 

gande del utgöras av skadliga insekter, nedskaka dem i håven 

och förgöra dem, vilket jag funnit vara av god verkan, i det 

att följande åren dessa arter förekommit i endast ringa 

mängd. 

De macrolepidoptera, som kunna fångas på lockbete, in- 

skränka sig emellertid huvudsakligen till nattflyen, och ej ens 

alla dessa äro lystna efter surt öl, såsom t. ex. släktet Plusia. 

Mätare komma nog gärna, men de berusas ej, utan fladdra 

i håven. Sistnämnda fenomen visa även Carocala-arterna, 

varför man får vara kvick i vändningarna för att få dem i 

håv och glas i oskadat skick. Spinnare nappa av naturliga 

skäl icke, utom släktet Åcronycta. Eget nog har jag ett par 

gånger fått Cossus på hänge. 

För fjärilns vidare behandling äro följande redskap 

oumbärliga: 

Insektnålar, helst Karlsbader-nålar. Svarta Wiener-nålar 

äro för mjuka och vika sig för lätt. 

Knappnålar, små svarta med glaskuvud, finnas 1 varje 

sybehörshandel. 

Fin kalkerväv, som efter upplinjering med linjal efter 

behov klippes med skarp sax till remsor av 35 cm. i längd 

och 3—30 mm. i bredd, s. k. spänn: och täckremsor. 

Gaffel, som lätt tillverkas av ett litet träskaft, som vid 

ena ändan förses med 2 mycket fina, jämnlöpande, i skaftets 

längdriktning inskjutna synålar, som med spetsarna utskjuta 

omkring 5 mm. 

Spänn-nål göres av en fin stopp- eller brodernål. Ögat 

avklippes och nålen inskjutes med den avtrubbade ändan ett 

litet stycke i ett träskaft. Viktigt är att denna nål ej har 

vass spets, som skulle riva sönder vingarna. 
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Pincett med fina spetsar. 

Grövre, vinkelböjd pincett eller ock insektiång. 
Spännbräde. Att detta är av riktig konstruktion och 

omsorgsfullt arbetat är av synnerligen stor vikt för att få 

samlingens fjärilar vackra. Det göres av mjukt trä, såsom 

asp eller lind, och bör hava den form, som synes av figuren 

sid. XXX i Aurivillii >» Nordens fjärilar», dock under iakttagande, 

att rännans djup noga avpassas efter den höjd fjärilns vingar 

skola hava över nålspetsen (24 mm. från bordets överkant till 
rännans botten), att bottnen undertill tillslutes med en bräd- 
skiva, så att, när nålarna vid spänningen mnedstickas till 
bottenskivan, alla fjärilars vingar komma i jämnhöjd med 

varandra, och att /sela rännan ända upp intill bordens under- 

kant fylles med torv, som fastlimmas vid rännans sidor för att 

sitta fullkomligt stadigt. För fjärilar med tjocka kroppar kan 

torven sedan efter behov något urholkas upptill. Praktiskt 

är att hava åtminstone de flesta spännbrädena utrustade med 

rörliga bord, som, försedda med kort tvärskåra i vardera än- 

dan, kunna, efter någon lossning av i skårorna befintliga 

bredhuvade skruvar, flyttas åt sidorna alltefter som brädet 

för tillfället avses för större eller mindre fjärilar. Brädets 

lämpligaste längd har jag funnit vara omkring 33 cm. I 

dess ena ända anbringas slutligen en ögla för brädets upp- 

hängning. 

Spänning. Fångstglasets innehåll tömmes försiktigt på 

ett blankt och slätt papper. Med gaffeln uppspetsas fjäriln, 

helst från sidan, och därefter kan en passande insektnål 
oftast omedelbart instickas genom mellankroppens mitt. Und- 

vik därvid att skada hårtofsar, där sådana finnas på ryggen, 

samt tillse att nålens spets passerar mitt emellan benen och att 

kroppen står vinkelrätt mot nålen. Stundom, särskilt hos 

dagfjärilar och -mätare, händer det att vingarna stå tätt till- 

sammans uppåt eller nedåt; då finnes ej annan råd än att 

med den fina pincetten försiktigt nära roten böja båda ving- 

paren samtidigt, tills de bliva lediga, så att nålen kan in- 

stickas. Ibland är det av andra skäl svårt att omedelbart 

från gaffeln få djuret på nålen i önskvärt läge; man fattar 

då försiktigt, utan att skada benen och dessas eventuella 
hårtofsar, mellankroppen underifrån med vänstra handens 
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tumme och pekfinger och inför därefter nålen. Hos många 

arter lämna ju £fönsdelarna goda kännetecken, varför man 

med den fina pincetten klämmer fram dem, såväl från sidorna 
som upp- och nedifrån, så att själva bakkroppen återfår na- 

turlig form. 

Nu väljes ett lämpligt spännbräde, vars ränna är litet 

rymligare än fjärilns kropp, och borden glättas väl med vin- 

kelpincettens handtag eller annat glatt stål. Nålen med den 

tämligen högt dära sittande fjäriln instickes vid den med 

öglan försedda ändan, med huvudet vänt mot öglan, full- 

fullkomligt lodrätt i rännans mitt ända till bottnen, vilket 

sker bäst med vinkelpincetten (nåltången), fjäriln nedskjutes 

på nålen med hjälp av gaffeln eller fina pincetten så långt, 
att vingrötterna stå precis i jämnhöjd med bordskanterna, 

antennerna upplyftas på borden och fötterna nedföras med 

pincett eller spänn-nål omsorgsfullt i rännan. Därefter fästes 

med knappnål överst på spännbrädet på vardera sidan om 

rännan, mågra mm. från densamma, en smal spännremsa; 

knappnålen bör därvid givas en bakår lutande ställning, d. v. s. 

med huvudet åt brädets övre ända, varigenom remsan fast- 

hålles bättre och tryckes ned mot bordet. Med vänstra han- 

den fattas vänstra remsan nedanför fjäriln och lägges tämligen 

löst över antenn och vingarna, fullkomligt parallellt med bords- 

kanten; med spännålen drages främre vingen fram så långt, 

att dess bakkant blir vinkelrät mot rännan, därvid spännålen 

hålles i sned (ej lodrät) riktning och framkantsribban därmed 

fattas nära dess bas innanför remsan. Därefter tilldrages 

remsan. Där så behöves för att kvarhålla vingen i detta läge, 

sättes en knappnål genom remsan tätt framför vingens fram- 

kant med lutning bakåt. Sedan föres även bakvingen i rätt 

läge, varpå, med remsan hårt spänd, en knappnål insättes 

framlutad (med huvudet åt nedre ändan) i remsan tätt bakom 

bakvingen. På samma sätt förfares med högra vingparet. 

Ej alltid är dock lämpligt att placera antennerna under spänn- 

remsan, ty äro de tjocka och klubbformiga, hindra de rem- 
sans glatta läge till skada för vingarna, och äro de kammade 

eller fjäderlika, förlora de sitt naturliga utseende. De böra 

då hellre placeras ovanpå remsan och kunna kvarhållas i 
rätt läge genom stödjande insektnålar, eventuellt med en liten 
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papperslapp på en nål för deras nedtryckning. En nedhän- 

gande bakkropp stödjes genom i rännan i kors satta insekt- 

nålar, en uppatsträvande nedtryckes med en papperslapp på nål. 

Om under spänningen en insatt knappnål behöver åter 
uttagas för någon jämkning, bör nålen aldrig återinsättas i 
samma hal av remsan, vilken. 1!sa tall! ej kommer atersmta 

tätt till bordet. 
Ofta händer under spänningen på ena sidan, att kroppen 

vill vrida sig på sin nål, hvilket avhjälpes genom att tills 

vidare stödja bakkroppens has med en insektnål på samma sida. 

Stundom inträffar vid stora fjärilar med starka vingar, 

att det ej lyckas att på ovanbeskrivna sätt få vingarna i rätt 
läge; de krypa tillbaka, enär spännremsan enbart ej förmår 

hålla dem fast. I så fall kan man, sedan framvingen förts 

fram, med en /iz insektnål (n:r o) bakom någon ribba utanför 
den ännu lösa remsan fastsätta vingen, därefter förfara likaså 

med bakvingen, sedan strama till remsan och fästa den med 

nål och slutligen insätta en fin insektnäl i remsan på en 
punkt, där båda vingarna ligga över varandra, varefter de 

båda yttre nålarna åter borttagas. 
Till sist läggas på ömse sidor om spännremsorna breda 

täckremsor, som helt betäcka det övriga av vingarna och 

fästas på samma sätt som de förstnämnda, varjämte datum 

(och ort) antecknas vid fjärilnus sida på en av remsorna. 
När sedermera fera fjärilar skola spännas på samma 

bräde (jag har stundom haft halvannat dussin på ett bräde), 
borttagas nedersta knappnålarna å täckremsorna, och de sist- 

nämnda svängas upp och tillbaka samt fästas med nålar vid 

bordets sidor, tills spänningen är gjord och täckremsorna 

åter kunna påläggas, fästade med lämpligt antal knappnålar, 

åtminstone en för varje fjäril, med lutning framåt. 

Spännbrädet upphänges för torkning på en spik, helst 

inslagen i en solfri sidovägg till något skåp, som står några 

cm. från väggen, detta sistnämnda för att undvika angrepp 

av skadedjur såsom tvestjärtar, vilka, stundom uppehållande 
sig på rummets väggar, eljest lätt upptäcka spännbrädet och 

uppäta hela raden av fjärilskropparna. I nödfall kunna brädenas 

sidor och ändar bestrykas med terpentin, som dock måste 

förnyas emellanåt. 
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Remsorna kunna användas minst två gånger, om de glättas 

väl och den förut uppåtvända sidan vändes nedåt. 

Fördelarna av denna metod framför det eljest vanliga 

användandet av pappersremsor och glasskivor äro följande: 

1) Väven är glattare än papper, skadar alltså mindre 

vingfjällen under spänningen. 

2) Väven är mindre hygroskopisk än papper, som vid 

fuktig luft slår bucklor. 
3) Vävens genomskinlighet möjliggör kontroll över vin- 

garnas rätta läge. 

4) Användning av glasskivor, som lätt föranleda olycks- 

fall och förargelse genom rubbningar vid flyttningar, bortfaller. 

5) Genom spännbrädenas upphängning vinnes utrymme. 

6) Genom upphängningen komma bakkropparna i följd 

av sin tyngd i rätt läge. 

7) Spännbrädena med isittande fjärilar kunna trasporteras 
vid flyttning från ort till ort, vilket åter medför den stora 

fördelen, att även på resor fjärilarna kunna spännas i färskt 

tillstånd, varigenom de bliva avsevärt vackrare än vid spän- 

ning efter uppmjukning. 

För spännbrädenas transport användes en trälåda, minst 

16 cm. hög och litet längre än spännbrädena. På lådans 
botten läggas spännbrädena bredvid hvarandra och fästas 

stadigt vartdera med två skruvar, insatta 2nderifrån 1 brä- 

denas tvärslåar. På samma sätt fästas spännbräden på lockets 
undersida, varpå detta påskruvas (ej spikas). Förut bör dock 

kontrolleras, att alla knappnålar sitta stadigt fast. 

Till fjärilarnas torkning fordras vanligen 10—15 dagar. 

De böra ej uttagas från spänningen, förrän bakkropparna 

kännas fullkomligt hårda. Mätare bör man låta sitta kvar 
t. o. m. ytterligare några dagar, eljest böja sig vingarna 

sedermera gärna nedåt. 

Uttagningen ur spännbräde måste ske försiktigt, så att 

ej antenner m. m. skadas. Såsom första regel iakttages, att 
knappnål ej får borttagas utan att samtidigt vridas. Eljest 

hoppar remsan lätt upp och kan orsaka skada. 

Innan remsorna avlägsnas, iordninggöras etiketterna med 

ledning av anteckningarna på remsorna och uppradas i ord- 

ningsföljd. Sedan först täckremsorna avlägsnats, lösgöras även 
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spännremsorna sålunda, att alla knappnålar, utom den översta, 

mellersta och nedersta, bortplockas. Därefter instickes ne- 

danför och nära den översta en knappnål i brädet tätt invid 

remsans innerkant med stark lutning utåt, och en annan på 

samma sätt ovanför och nära den nedersta, varigenom rem- 

san tvingas att efter övriga nålars borttagande glida åt sidan. 

Nu avlägsnas först den mellersta nålen och sedan de båda 

övriga, varvid brädet hålles på kant, så att remsan glider ned. 
Sedan alla remsor sålunda borttagits liksom ock alla 

tomma insektnålar, som instuckits i rännan för bakkroppars 

och antenners .kvarhållande i läge, återstår blott att plocka 

upp fjärilarna och åsätta dem etiketterna. 
Följas här givna råd angående fjärilars fångst och prepa- 

rering, torde nog envar bliva belåten med resultatet: vackra 

och väl bibehållna exemplar. Möjligen kunna även gamla 

och vana samlare här finna något korn att taga vara på, så- 
som t. ex. sättet att på resor etc. medföra spännbräden med 

isittande fjärilar, varigenom undvikes deras torkning i ospänt 

tillstånd och svårigheterna att sedan åter uppmjuka och 

spänna dem, därvid olyckor med antenner m. m. lätt före- 

komma och vissa ömtåliga färger absolut förstöras. 



Fåglar och fjärilar. 

Av 

Einar Wahlgren. 

Frågan om fåglarnas jakt på fjärilar, särskilt dagfjärilar, 

i imagostadiet har länge varit livligt debatterad. Dess slut- 

giltiga besvarande är nämligen av betydelse icke blott för 

kännedom om själva sakförhållandet utan framför allt för 

värdesättandet av färgens och teckningens betydelse för fjä- 

rilarna såsom skydds- eller varningsmedel, inbegripet skyd- 

dande förklädnad. 

Att även hos oss många dagfjärilars färger synas vara 

ägnade att dölja fjäriln för spejande blickar, är varje fjäril- 

samlare bekant. Har man t. ex. följt Colzas paleno's snabba 

flykt över en norrländsk myr för att ge akt på var den slår 

ner, är det dock ofta rent omöjligt att i den gröna vegeta- 

tionen upptäcka den sittande fjäriln, förrän den åter breder 

ut vingarna till flykt. Vandrar man en julidag över Ölands 

av lavar gråspräckliga alvarstäpp, ser man överallt för sina 

fötter Satyrus semele kasta sig upp i flykt från platser, där 

man förut ej anat, att den suttit. Och hur plötsligt kan icke 
Callophrys rubi göra sig osynlig bland björkbuskarnas löv- 

verk i ett skogsbryn! ; 
Skola i dessa och liknande fall färgen och teckningen 

verkligen vara av livsviktig betydelse för dagfjärilarterna, är 

det oundgängligt att tänka sig fåglarna såsom deras huvud- 

fiender. 

Att de i skymningen och på natten flygande fjärilarna 

flitigt jagas av fladdermöss och fåglar, framför allt av den 

glupska nattskärran, är allmänt erkänt, men om dagfjärilarna 

gå meningarna starkt isär. Särskilt från håll, där selektions- 
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läran betraktas med misstro, framhålles, hur oerhört sällan 

man ser en fågel jaga eller fånga en dagfjäril. Även en 

forskare som SPULER, som erkänner fjärilfärgernas betydelse 
såsom skyddsmedel, och för vilken selektionen är en viktig 
artbildande faktor, skriver i »Die- Schmetterlinge Europas» 
pag. LXXV: »Die Tagfalter leiden wenig unter der Ver- 
folgung durch die Vögel, sie werden gelegentlich gefangen, 

aber dass die Vögel systematisch auf die Falterjagd gehen, 

kommt kaum vor». Också från tropikerna äro omdömena 
starkt divergerande. KERSHAW, som skrivit en särskild upp- 

sats om »Butterfly-destroyers in Southern China (Trans. Ent. 

Soc: London 1905), har därstädes under fem ar endastöals: 

tagit fyra fåglar vid pass ett dussin gånger attackera fjärilar 
men endast vid två eller tre tillfällen sett anfallet lyckas. 

DOFLEIN däremot säger i sin »Ostasienfart» (enl. referat i 

Zeitsch. wiss. Insektenbiologie, 1913), att han efter sina er- 

farenheter i Ceylons djungler icke kan fatta, hur naturfors- 

kare, som tillbringat år och årtionden i tropikerna, kunna 
förneka, att fjärilar ofta förföljas av fåglar. 

MARSHALL har i »Birds as a Factor in the Production 

of Mimetic Resemblances among Butterflies» (Trans. Ent. 

Soc. London 1909) sammanfört samtliga honom ur littera- 

turen eller genom enskilda meddelanden kända fall av fåglars 
dagfjäriljakter, och det intryck man onekligen får av denna 

sammanställning, som av den palearktiska faunan upptager 

33 jagande fåglar och 34 fångade eller åtminstone jagade dag- 

fjärilar, är å ena sidan, att åtskilliga fåglars fjärilsjakt drives 

såsom verkligt näringsfång och i rätt stor skala, men att å 

andra sidan alltför många av uppgifterna vila på alldeles till- 
fälliga iakttagelser, som därför lätt kunna förmodas härröra 

från undantagsfall. 
Orsakerna härtill äro flera. Först och främst ha veterligt 

inga speciellt på ämnet inriktade systematiska undersökningar 

företagits; och tillfälliga iakttagelser väcka lätt den föreställ- 

ningen, att också den iakttagna händelsen varit rent tillfällig. 

Vidare äro sådana undersökningar icke så lätta att göra. 
Man kunde vilja invända, att den enklaste och säkraste me- 

toden att få klarhet i frågan vore att undersöka fåglarnas mag- 
innehåll; tyvärr är emellertid denna metod, så lämplig den kan 
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vara t. ex. ifråga om skalbaggar, i detta fall otillfredsställande, 

enär fåglarna oftast ha för vana att slita vingarna av fjärilarna, 

innan de förtära dem, något som oftast omöjliggör deras 
identifiering i maginnehållet. Man är således hänvisad till 

direkta iakttagelser av de särskilda fångsttillfällena, iakttagelser, 

som fordra en ornitologs kännedom om fåglarnas vanor jämte 
stort tålamod och god tid. 

Intet av dessa tre ting har stått författaren av dessa 

rader till buds. Inga särskilda undersökningar ha heller före- 

tagits. Men då jag sistförflutna sommar under vistelse i 

Borgholm en dag råkade få se en grå flugsnappare fånga 
en dagfjäril, fästes min uppmärksamhet på saken, och jag 

företog mig att anteckna de fall, som jag under mina pro- 

menader då och då fick ögon på. Ehuru således dessa fall 

äro mera tillfälligtvis iakttagna, synas de mig dock i sitt 
sammanhang vara av ett visst värde och — i avvaktan på 

mera systematiska undersökningar från kompetent håll — 

förtjäna att offentliggöras. 

1) Den 6 juli sågs en Muscicapa ficedula IL. (grå flug- 

snappare) i planteringen framför kyrkan i flykten fånga en 

Epinephele jurtina IL. Fågeln flög till marken med sitt byte, 

aflägsnade dess vingar och flög med detsamma till ungarna 

i boet, som — i förbigående sagt — var placerat i en i kyr- 

kans förstuga på väggen hängande handlykta. 

2) Den 7 juli. På samma plats jagade en av flugsnapparna 

en Epinephele. Efter tre misslyckade anfall, mellan vilka få- 

geln tog mark och därpå ögonblickligen flög upp igen, lyc- 

kades den fånga fjäriln, som flög c:a !/s m. över marken. 
Fjäriln behandlades på samma sätt som i föregående fall. 

3) Den 8 juli. En av flugsnapparna sågs på samma 

plats med en nyss fångad Epinephele i näbbet. 

4) Den 9 juli. En flugsnappare sågs på samma plats 

fånga en Epinephele i flykten. Behandling som i fall 1. 

5—7) Vid ytterligare trenne icke närmare daterade till- 

fällen sågos flugsnappare på samma ställe fånga Epineplele 

Jurtina. 
38) Den 19 juli. En flugsnappare sågs i ett träd i Socie- 

tetsparken med en fladdrande dagfjäril i näbbet; sannolikt 

var det den i parken då mycket allmänna Satyrus semele IL. 
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9) Samma dag sågs vid stranden en ung Motacilla alba 
L. jaga en Satyrus semele. Fjäriln flög snabbt undan ett 

stycke och slog sig ned på strandgruset. Ärlan förnyade så 
en 4 a 5 gånger sitt anfall med samma resultat; därpå upp- 
gav hon försöket. 

10) Den 24 juli vid !/29-tiden på f. m. sågs i en träd- 
gård en Fringilla coelebs L. flyga uppi ett träd med en ännu 

fladdrande Satyrus semele i näbbet. 

11) Samma dag, en halvtimme senare, sågs i planteringen 

vid kyrkan en Motacilla alba på marken plocka vingarna av 

en levande Satyrus semele. 

12) Samma dag vid 4-tiden såg min fru en Fringilla 

coelebs på marken i förut nämnda trädgård med en Satyrus 

I näbbet. 

13) Den" 25 juli "kl.sg fo mssäg min ffö i samma trad- 

gård en Parus major L. på en trädgren med en fladdrande 
Satyrus 1 näbbet. 

14) Kort därpå sågo vi på samma plats en Fringilla 
coelebs på marken med en fladdrande fjäril, troligen Saztyrus. 

15) Kort därpå sågs en bofink snappa till sig en på en 

husvägg sittande ljus mätare, möjligen Cidaria bilineata. 

16) Samma dag vid '/211-tiden sågs på samma ställe en 
bofink göra ett misslyckat försök att fånga en på marken 

sittande Satyrus; ett nytt försök med ett annat exemplar 

misslyckades även; ett tredje försök med en ny fjäril lyc- 

kades. Fjäriln gafs åt en i ett träd sittande unge. 

17) Kort därpå syntes bofinken på marken med en 

fångad levande noktuid,' som befanns vara Rhpyacia subsequa. 

18) Den 26 juli på morgonen sågs på samma ställe en 
bofink på marken avplocka vingarna av en Satyrus semele. 

Som synes, äro inga av de anförda fallen antecknade 

från entomologiska exkursioner i alvar- och skogsmarkerna, 

enär min uppmärksamhet där upptagits av annat, utan de 

äro (utom fall 9) i förbigående iakttagna i några av stadens 

planteringar, som under de dagliga promenaderna passerades. 

Samtliga fall utom två (15 och 17) referera sig till blott två 
dagfjärilar, båda tillhörande satyrinernas underfamilj, Epine- 

phele jurtina (7 fall) och Satyrus semele (9 fall). Detta beror 

helt enkelt därpå, att dessa fjärilar voro de vid olika tider 
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allmännaste. I det grå flugsnapparparets jaktrevir, torget 

framför kyrkan, flögo i början av juli utom talrika Epinephele- 

individ endast några enstaka Pzeris napi; och när Satyrus 
semele något senare började flyga, blev den Borgholms- 

traktens, framför allt stadens ojämförligt allmännaste art, I 

själva verket var staden formligt översvämmad av Satyrus, 

vart man gick, svärmade det av fjärilar, på varenda trädstam 

sutto och kröpo de med sina egendomliga hoppande rörelser, 

på trädgårdsstaket och husväggar funnos de, överallt såväl 

i gräsmattorna som på gatorna och vid stenar på vägarna 
virvlade de upp som torra löv för ens fötter, de slogo sig 

ned på ens kläder, på tidningen man läste i, på ens händer; 

på väddklintens och kardborrarnas blomkorgar hängde de 

klungvis; på en enda almstam vid hamnen räknade jag vid 
ett tillfälle till inemot 50 fjärilar. Det är klart, att de fjäril- 

jagande fåglarna främst skulle hämta sitt byte ur dessa 
myllrande massor. Som synes, höllo också samtliga de fyra 

antecknade fågelarterna till godo med Satyrus. 

Säkerligen gjorde väl denna massförekomst sitt till, att 

fjärilarna i så hög grad gouterades av fåglarna, ty en in- 

sektätande fågel, som ej specialiserat sig på ett visst byte, 

jagar naturligtvis med förkärlek det lättast tillgängliga ville- 

brådet, för den händelse detta i övrigt passar honom. Men 

de upprepade fallen, det ihärdiga förföljandet (fall 2, 9 och 

16) och den färdighet, varmed så väl flugsnapparen som bo- 

finken »plockade» sitt byte, innan de buro det till ungarna, 

tyda absolut icke på oerfarenhet, utan på att dessa fåglar 
verkligen »gaå på fjäriljakt», ehuru de naturligtvis därvid ej 

försmå annat byte. Och flugsnapparna använde också en 

jaktmetod, som något avviker från deras sedvanliga. I van- 

liga fall jagar ju inte grå flugsnapparen från marken utan 
från någon mera fritt sittande trädgren, en stängsel- eller 

felesraltradge. sd: Sa gjorde också det ifrågavarande paret; 

dess vanliga plats var på en telefontråd utanför kyrkan, var- 

ifrån de gjorde sina sedvanliga korta fångstkast efter någon 
i närheten flygande insekt, för varje gång återkommande till 

samma ställe. En rent tillfällig avvikelse från denna metod 
kan icke fångsten från marken av den lågtflygande Epine- 

pghele och de upprepade attackerna på denna (t. ex. fall 2) vara. 
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Att den grå flugsnapparens jakt på Epinephele icke är 

en tillfällighet, framgår också av MARSHALLS anteckningar, 

där fyra dylika fall anföras. Övriga fåglar, som iakttagits 

jaga och fånga denna art, äro gråsparv, sävsångare och ladu- 

svala. Satyrus semele uppgives i MARSHALLS rapporter en- 

dast jagad av tornfalk. 

Några bidrag till uppskattning av effektiviteten av fjä- 

rilarnas skyddsmedel mot fåglarna lämna mina fåtaliga iakt- 

tagelser knappast. Den grå flugsnapparens fångstförsök i fall 
2 gav mig dock omedelbart det intrycket, att fjärilns tum- 

lande och oberäkneliga flykt gjorde, att den upprepade 

gånger undgick till och med en så virtuosmässigt skicklig 

flyktjagare som flugsnapparen. Måhända skulle fjäriln lyckats 

alldeles undgå sitt öde, om det ej varit så pass tidigt på 
morgonen, att den knappast ännu efter nattens dvala återfått 

sina sinnens och vingars fulla bruk. Kanske är det ej all- 
deles en tillfällighet, att, så vitt jag minns rätt, samtliga 

flugsnapparefallen likasom några av bofinkfallen äro från 

morgon- eller tidiga förmiddagsstunder. 

Såväl Epinephele jurtina som Satyrus semele äro utpräglat 
skyddsfärgade på vingarnas undersida; alldeles särskilt gäller 

detta, "om den "senare! arten. -Otroliget ar fekemmatendenna 

skyddsfärg i fall 9 blev fjärilns räddare. Åtminstone föreföll 

det, som om ärlan väl skulle sett, var den flygande Satyrus 

slog ned, men som om hon just i nedslaget förlorat den ur 

sikte, varför själva anfallet blev mycket lamt och fjäriln hann 

undfly. 

Att fåglarnas fjäriljakt drives i avsevärd skala, blir en 

fjärilsamlare, utom genom direkta iakttagelser vid fångsttill- 

fällena, övertygad om genom de ej alltför sällsynta fynden av 

dagfjärilar med sönderrivna vingar, särskilt de fall, då 

båda sidornas vingar visa kongruenta utskärningar, tydligtvis 

förorsakade av ett näbbhugg i de hopslagna vingarna. Ett 

annat bevis lämna de ej ovanliga fallen, då trasiga och av- 

brutna men i övrigt färska fjärilvingar träffas liggande i skog 

och mark. Bland annat erinrar jag mig en morgon sommaren 

1912 i Karlevi på Öland, då jag på en betesmark fann flera 

kvadratmeter översållade av Hepialus humuli-hanarnas silver- 

vita vingar. I detta fall har jag dock mina misstankar riktade 
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åt annat håll, nämligen på en katta med sin unge, som jag 

i en bredvidliggande trädgård varje kväll såg med fenomenal 

skicklighet i höga och säkra hopp ivrigt och uthålligt jaga 

flygande Amplhimallus solstitialis. De över en och samma 

fläck enformigt dansande Hepialus-hanarna utgjorde säkerligen 

ett ännu mera lättfånget byte. 

Och när allt kommer omkring, är det nog inte endast 

av fåglar eller fladdermöss, som fjärilar i imagostadiet jagas. 

ECKSTEIN (Die Schmetterlinge Deutschlands, Stuttgart 1913) 

nämner åtskilliga däggdjur, bl. a. igelkottar och näbbmöss, råttor 

och rävar, såsom -fiender till sovande fjärilar. Från andra håll 

(bl. a. WEISMANN) anses ödlor, grodor och paddor såsom de vi- 

lande dagfjärilarnas farligaste fiender. Spindlar omnämnas 

också. De senares fångstmetoder kunna dock icke vara av 

någon vikt för frambringande av protektiv färgteckning; och 

däggdjurens, kräldjurens och groddjurens fjäriljakt torde väl 

knappast heller kunna vara av en betydelse jämförlig med 

fåglarnas. Möjligen skulle man i fråga om smålrjärilarna dess- 

utom kunna tänka på rovinsekternas betydelse. Så t. ex. 

var jag i somras i talrika fall vittne till Empis lvida s fram- 

gångsrika jakt på ekvecklarne, som i stora massor flögo i 

ekskogen vid Borgholm. 



On the new genus Ceratoacacus Ewing 

(Acarina). 

By 

Ivar Trägårdh. 

When reading the description of this new genus pub- 

lished by EWING in »fournal of entomology and zoology», 

vol. 5. n:o 3,1913 one gets the impression that the american 

acaridologists . must have great difficulty in getting access 

even to widely spread European literature on mites. 

Any specialist on the group in Europe, who is even 

moderately familiar with the literature, will at once perceive, 

that the »new» genus is nothing else than a Labidostoma, 

wherefore it is quite inappropriate to place it in the Ceculide. 

The genus Labidostoma was created by P. KRAMER in 

1879 (Arch. f. Naturg. 45 årg. I Bd, p. 13—16, fig. I a— 1 
tavl. II); the following year A. D. MICHAEL in England found 

it and gave ar excellent description of it acecompanied by a 

plate, containing beautiful drawings both of the adult and 

the nymph (Journ. Quekett Micr. Club, vol. 6, n:o 44, 1880 

Pp. 107—113, pl. 6). 

Shortly afterwards G. and R. CANESTRINI! proved that 

the genus was identical with the genus JVzcoletia which name 
was changed by them in MNVzcoletrella, since the former was 

preoccupied in another group, the Z/ysanura. This latter 

name is, however, not valid, but the genus has to be called 

Labidostoma. 

1 Atti di R. Istituto Veneto di Scienze etc. Ser. 5, 1881—1882 Pp: 

gr pl IO): 
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Subsequently, OUDEMANS (Tijdschr. voor Entomologie, 

Bd. 46, p. 132—134) proved that already in 1776 SCHRANK 

(Beitr. zur Naturgeschichte, p. 125, pl. 6, fig. 8) had described 

a species, belonging to this genus, and about the same time 

the author (Zool. Anz. Bd 28, n:o 18, 1904, p. 565—567, figs. 

1—4) tried to prove that Labidostoma cornuta CAN. & FANZ. 

had been described by KOCH under the name of Rap/lu- 

gZnathus ruber (Deutschlands Crustacéen, Myriapoden und 

Arachniden. fasc. 20, pl. 20). 

Consequently there exists a literature on the genus, pub- 

lished in German, Italian and English and the more sur- 

prising it is to learn that none of these papers is known in 

USA A 
Labidostoma is a very isolated genus and its systematic 

position and its affinities have not yet been ascertained. 

The brothers CANESTRINI placed it at first amongst the 
Gamaside (Parasitide), subsequently amongst the Oribatide 

and it is know raised to the rank of a family. 

It is, however, very interesting to learn that the Labido- 

stomide are representated also in North America. Up to the 

present time the family has only been recorded from Europe, 

but the author has found a species, not yet described, not unc- 
ommonly in South-Africa. 

It is therefore evident, that the family has a very wide 

distribution. 

Entomol. Tidskr. Arg. 35. H. 3—4 (1914). 13 



Skogsentomologiska bidrag 1—5. 
Av 

Ivar Trägårdh. 

12 textfigurer. 

English summary. 

I. Ageniaspis fuscicollis DALM., en parasit hos Ocnero- 

stoma piniariella ZELL. och Dyscedestis farinatella DUP. 

Vid insamlandet av hopspunna tallbarr för att erhålla pup- 

por av Öcnerostoma piniariella, vars larver minera i tallbarr, på- 

träffades många rör, som ej innehöllo puppor, utan i stället larv- 

skinn, som voro utspända av parasitkokonger. Fig. I visar en 

dylik larv; vi lägga märke till, huru utomordentligt symmetriskt 

kokongeua äro placerade. Larvhuden är hårt spänd över ko- 

kongerna, som äro 9 till antalet; till höger synes larvens huvud. 

Vid kläcknin- 

gen visade det sig, 

att parasiten var en 

Fig. 1. Larv av Ocnerostoma piniariella ZELL, fylld chalcidid, hörande 

med Ageniaspis-kokonger. Omkr. ”/h. (Efter till släktet ÅAgeni- 

TRÄGÅRDH). aspis. 

Förf. misstänkte genast, att ett fall av poly embryonisk ut- 

veckling förelåg och detta av följande anledning. Å ena sidan 

äro ÅAgeniaspris-larverna entoparasiter, å den andra sidan kan 

stekeln ej lägga sina ägg i fjärillarven, vilken ligger skyddad 

av .barrets tjocka epidermis. Ej heller är det under den korta 

tid, som förflyter, sedan larven lämnat minan 1 barret för att 

spinna in sig, som infektionen sker, ty parasiter observerades 

nästan fylla larver, som ännu ej lämnat minorna. Därför kan 

infektionen ej ha skett annat än i ägget, vilket lägges utanpå 
barret. 

Man tvingas då, för så vitt ej polyembryonisk utveckling 
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skulle föreligga, m. a. o. alla parasiterna i en larv utvecklat 
sig ur ett enda ägg,' att antaga, antingen att en Ågeniaspis- 

hona lagt 10—12 ägg i ett Ocnerostoma-ägg, eller att para- 

siterna härstamma från flera Ågeniaspis-honor; dessa anta- 

ganden äro båda lika osannolika. 
Artens namn var vid denna tidpunkt ej känt, men seder- 

mera hade den framstående chalcidid-forskaren LUIGI MASI 

den vänligheten att bestämma den åt mig och det visade 

sig, att det i själva verket var samma art, fuscicollis DALM., 

som lämnat material till BUGNION'ss MARCHAL's och SlIL- 

VESTRI's banbrytande undersökningar över polyembryonin. 

BUGNION fann denna art 1 larven av Yponomeuta cogna- 

Zellus, MARCHAL i larven av Y-. malinellus och SILVESTRI i 

den 1 Italien bekanta larven av olivmalen, Prays oleellus. 

Den senare uppställer för Prays-parasiten på grund av vissa 

biologiska egendomligheter en underart, men betonar uttryck- 

ligen, att inga som helst morfologiska olikheter finnas mellan 

densamma och huvudformen. 

Man finner således, att Ågenziaspis fuscicollis längt ifrån 

att vara specialist på någon särskild småfjärillarv angriper ej 

mindre än 5 olika arter, låt vara att dessa samtliga tillhöra 

Yponomeutide. Dess förmåga av på en gång anpassning och 
konservatism belyses bäst därav, att SILVESTRI uppställt en 

biologisk underart för den i Prays parasiterande formen. 

Detta gör, att arten till följd af sin polyfagi samt stora 

utbredning och icke minst sin polyembryoniska utveckling 

måste anses vara en synnerligen viktig bundsförvant till män- 

niskan, och i dessa dagar, då i många länder så mycket göres 

för att importera parasiter, torde det kunna ifrågasättas, om 

vi ej till äventyrs i denna art hava en form, som skulle kunna 

få en vidsträckt användning mot skadedjuren bland små- 

fjärilarna. 

Parasitens utveckling i Ocnerostoma. 

Det har till följd av bristande tid och bristande tekniska 

hjälpmedel ej varit mig möjligt att följa denna under dess 

tidigaste skeden. Mina tidigaste observationer hänföra sig 

1 Jfr TRÄGÅRDH, Om pädogenes och polyembryoni, två egendomliga fort- 

plantningssätt hos insekterna. — Fauna och Flora 1913, sid. 155—163. 
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till Ocnerostoma-larver, som nått det näst sista stadiet och 

befunno sig vid barrens bas, men ännu ej banat sig väg ur 
dem. De angripna larverna voro betydligt trögare än friska 

larver och liksom något utspända; inuti dem syntes efter kon- 

servering i ÖUDEMAN's vätska en rad av ÅAgemnzaspis-larver. 
Vid denna tidpunkt hade dessa emellertid ännu ej skadat 

några av larvens vitala organ, utan denna tilläts äta ett hål i 
barret, bana sig väg ut ur detsamma, ömsa skinn och åtmin- 

stone delvis spinna förpuppningsröret färdigt; då, men icke förr 

fullborda parasiterna sitt förstörelsearbete, förpuppa sig och av 
larven blir endast skinnet kvar, som först smyger sig tätt intill 

kokongerna och sedan stelnar till ett skyddande fodral. 

Redan vid de 1913 företagna undersökningarna visade 

det sig, att många ÖOecnerostoma-larver voro angripna. Vid 

ett tillfälle funnos i 12 barrör, som insamlades på samma 

lilla gren, ej mindre än 9 angripna larver, m. a. 0. 75 M- 

Med tanke på, att ur dessa 9 Ocnerostoma-larver skulle komma 

att utvecklas ungefär 90 parasiter, kunde man med rätt stor 

säkerhet förespå, att Örcnerostoma-larvernas numerär snart 

skulle nedbringas högst väsentligt. 

Innevarande års erfarenheter ha till fullo bekräftat detta 

antagande, ty medan ännu på våren Ocnerostoma-larver ej 

voro ovanliga i Stockholmstrakten, och av dessa en mycket 

hög procent var Ågenzaspis-infekterad, har det på hösten va- 

rit hart när omöjligt att påträffa ett minerat barr. 
Det förefaller därför, som om Ocnerostoma, vilken år 1910, 

då förf. undersökte Cedestis gysselinellas biologi, ej kan ha 

varit vidare allmän, enär den då säkerligen skulle ha obser- 

verats,! sedan denna tid skulle ha tilltagit i antal, för att 

1913 nå höjdpunkten; vid denna tidpunkt började dess para- 

sit Ågeniaspis fuscicollis att hinna i fatt den och hösten 1914 

är ÖOcnerostoma återigen en sällsynthet. 

I år kläcktes ur minerade tallbarr även en annan art, 

Dyscedestis farinatella DUP. och det är sannolikt, att även 

denna angripes av Agenzaspis. (Jfr TRÄGÅRDH. Bidrag till 

kännedomen om granens och tallens fiender bland småfjäri- 

larne. — Skogsv. 'Tidskr. 1915): 

1 Den iakttogs senare på samma träd, som förut lämnat material av 

Cedestis. 
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2. Piezostethus cursitans FALL., en barkborrefiende. 

, Vid mina undersökningar över insektfaunan under gran- 

och tallbark påträffades vid flera tillfällen våren 1913 i bark- 

borrarnas gångar en liten röd ÅÄnt/hocorid-nymf, som behändigt 
kilade av och an. 

Det låg ju nära till hands att antaga, att den livnärde 

sig av barkborrelarverna, och de experiment, som utfördes 

i syfte att utröna detta, ådaga- 
lade, att den lever av barkborre- 

larver, som den suger ut. 
I början av juni böto nym- 

ferna om skinn och visade sig 

tillhöra ovannämnda art. 

Släktet Pzezostethus skiljer 

sig från övriga, till Ånithocoride 
hörande släkten, genom att det 

främsta benparets lår äro för- 

tjockade. En närmare under- 

sökning visar emellertid, att de 

icke blott äro förtjockade utan 

även beväpnade med spetsiga 
fÖRNas Rdessa  .AkfO.-OtAdNade. vi 

tvenne längsrader på lårets un- 
derkant och det kan ej vara tvi- 

vel underkastat, att frambenen Fig. 2. a, Framben av Piezostethus 
hos P. cursitans användas som  cursitans Farr. imago 224; b, lår 
»rovben>, på samma sätt som av nymfen, '9/;, 

hos de s. k. bönsyrsorna. 

Fig. 2 a visar ett dylikt framben, där blott kantraden 

synes; det är tydligt, att skenbenet likt en sax fälles ned 
mellan de båda taggraderna för att fasthålla rovet. Redan 

hos nymferna finnas anlag till rovben, i det att låren hos 
dem äro beväpnade med 3 tänder (fig. 2 Db). 

Då de andra till detta släkte hörande arterna också ha 

förtjockade lår, torde man kunna antaga, att även dessa äro 

rovdjur. En av dem, P. formicetorum BOH. lär regelbundet 

påträffas hos myror, särskilt hos Formica rufa, och det är 

väl troligt, att den ej är en harmlös gäst hos dessa. 



192 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

Är denna förmodan riktig, skulle således släktet Pzeszo- 

stethus vara rovdjur, i motsats till övriga Anthocorider, vilka 

i handböckerna uppgivas vara växtsugare. 

Om PP. cursitans uppgives det, att den i Danmark ej är 

sällsynt under barken av döda träd, och liknande uppgifter 

för Sverige finnas i FALLEN's arbeten. 

3. Pachygaster minutissima ZETT., ep under bark 

levande stratiomyid. 

Under barken av granar och tallar, angripna av bark- 

borrar, påträffar man ofta denna arts larver i stor mängd; de 

finnas vanligen blott i träd, som redan nått en viss grad av 

dekomposition. 

Då dess larv ej är känd förut och kännedomen om stra- 

tiomyidlarverna ännu är rätt ofullständig, torde nedanstående 

bidrag vara av ett visst intresse. 

Angående generationsförhållandena har det utrönts, att 

fullvuxna larver påträffas i april och maj och att imagines fram- 

komma i mitten av denna senare månad. Under loppet av 

sommaren påträffas endast små larver, och det framgår härav, 

att endast en generation frambringas årligen, som övervintrar 

i larvstadiet, i likhet med vad PERRIS (Histoire des Insectes 

du Pin maritime. Diptéres. 1870, sid. 210) uppgiver för den 

närstående Pachygaster pini. 

Beskrivning av larven. Larven (fig. 3 a) är omkr. 6 mm. 

lång, spolformig och tämligen plattryckt; kroppen består av 

huvudet och II segment och är på gränsen emellan dessa 

något hopsnörd. Huden är som hos de flesta stratiomyid- 

larver chagrinerad och mycket hård, med en struktur av poly- 

gonala fält, skilda. av åsar; dessa fält äro större på vissa 

delar av kroppen, och dylika större mörkare fläckar bilda ett 

par intersegmentala tvärrader. 

Huvudet är smalt och framtill spetsigt; protorax är run- 

dad framtill och nästan dubbelt så bred som lång; de övriga 

segmenten äro något mer än dubbelt så breda som långa, 
med undantag av det sista, som är nästan lika långt som 

brett och baktill rundat. 

Kroppen är beklädd med talrika, kraftiga borst, som alla 

äro tätt och allsidigt håriga, ibland 2—3-grenade. 
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LUNDBECK (Diptera Danica, del I, 1907, sid. 20) lämnar 

om dessas antal och placering vissa uppgifter i karaktäristi- 

ken av släktet Pachygaster, som måste modifieras, enär de ej 

passa in på föreliggande art. 

FINAN 

NS 

FSS 

Fig. 3+ Larv av Pachygaster minutissima ZETT. a, larven, 

sedd från ryggsidan, !9/,; b, huvudet, sett från ryggsidan, 

501,5 c, antenn, "5/1. 

Han skriver (sid. 20): »Each segment has on the sides a 

little knoblike dilatation and bears a girdle of strong bristles, 

consisting of four on the dorsal surface, six on the ventral 

surface, and one on each lateral dilatation, besides some 

smaller bristles. The bristles on the dorsal surface are longer 
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than those on the ventral surface, those on the lateral dilata- 

tions are the longest». 

Hos P. minutissima bära segmenten I—I10 en tvärrad av 6 

borst även på ryggsidan, på analsegmentet däremot finnas blott 2. 

Det senare bär i kanten 4 par borst, men dessas place- 

ring skiljer sig från den hos P: tarsals ZE detitfamsta 

paret hos mznutissuna sitter nämligen längre fram och de öv- 

riga 3 paren sitta närmare varandra. 

Det framgår härav, att borstens antal och placering med 

fördel kan användas som artkaraktärer. 

Stigmata. Angående dessa synes det råda en viss osä- 

kerhet. PERRIS omnämner blott protoracalstigmata och stig- 

mata på det I1:e segmentet. LUNDBECK (sid. 20) å andra 

Fig. 4. Pachygaster minutissima ZETT. a, Protoracal- 

stigma, sett från översidan, ?-9/,; b, abdominal- 

Stigman «då 

sidan synes ej vara säker på, att ej andra finnas, ehuru de 

äro mycket små. Han skriver: »On the other segments I 

could not detect spiracles; if they are there, they must be 

very small and inconspicuous». Så är emellertid ej förhållan- 
det; endast på det I1:a och 11:e segmentet finnas stigmata. 

Protoracalstigmata ligga i kroppens sidolinje, skjuta något ut 

samt äro mörkfärgade (fig. 4 a). Vid starkare förstoring ser 

man, att trakéen vidgar ut sig till en blåsa nära spetsen, den 

s. k. filzkammer (DE MEIJERE); från denna går en smalare 
sträng till en liten fördjupning i kutikulan bakom stigmat, det 

s. k. stigmaärret (Stigmennarbe DE MEIJERE). Själva stigmat 

höjer sig vårtformigt och har två små ovala öppningar. 
Bakkroppsstigmat (fig. 4 b) ligger dorsalt och mediant nära 

bakkanten, på gränsen mellan ett främre plant parti och ett bakre, 
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som sluttar nedåt och skiljes från det förra genom en tvärås. 
Det består av en tvärställd springa, som baktill kantas av en 

vallformig list, bärande två små hår, och täckes av ett bak- 

till rundat lock. Det kan väl knappast råda något tvivel om, 

att dess konstruktion avser att kunna tillsluta öppningen, om 

exempelvis omgivningarna skulle bli alltför våta. 

Huvudet (fig. 3 b) avsmalnar tvärt på mitten och här äro 

de svartpigmenterade ögonfläckarna belägna, ovanför vilka 

kutikulan höjer sig till ett slags lins, som dock är föga skarpt 

begränsad. 

Fig. 5. Främre ändan av larvens huvud hos Pachygaster minutissima, delad 

genom ett sagittalsnitt, så att högra halvan ses från den inre sidan 160/,; 

r, den snabellika förlängningen av huvudkapseln; h, hypopharynx. 

Fig. 6. Vänstra, främre halvan av huvudet, sett från yttre sidan med snabeln 

avlägsnad ??9/1; a, antenn ; m, mandibel; mx, maxill; mxp, maxillarpalp. 

Räloransen mellan den a och 2:a t/4 ato ettrpat små 

insänkningar i huvudkapselns sidor. och här sitta de små 3- 
ledade antennerna (fig. 3 ce). 

På huvudets översida är kutikulan förtjockad till två smala 

jämnlöpande lister, vilka sluta något framför antennerna och 
i främre spetsen bära ett par borst; något framför mitten 

sitter ett par andra borst. 

Mundelarna äro svåra att få en klar föreställning om, och 

det kan ej här bli fråga om att ingående behandla dem och 
deras lhomologisering med andra fluglarvers. För att med 
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framgång kunna göra detta fordras en vida större kunskap om 

närbesläktade formers mundelar än man för närvarande äger. 
I huvudets framkant skjuter en från sidorna hoptryckt list 

fram (fig. 5,r) som böjer sig nedåt och i spetsen är försedd 

med i tvärrader ställda fransar; denna motsvarar otvivelaktigt 

den av BECKER (Z. Renntn. d. Mundteile und d. Kopfes d. 
Dipteren-Larven. — Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. 1910, fig. 19 & 
20 Pl. 18) avbildade överläppen av en Stratiomys-larv och 

torde tjänstgöra som rasporgan, troligen även som ställflytt- 

ningsorgan. Denna list, som likt en skiljevägg delar den 

övre delen av munöppningen i två halvor, är emellertid san- 

nolikt blott en förlängning av själva huvudkapseln, ty ingen 
sutur skiljer den från densamma. 

På båda sidor om denna sitter en horisontal, tunn skiva, 

som med en ledknapp ledar mot kapseln (fig. 6 m). Dess 

bas övertäckes av huvudkapselns framkant och dess kant är 

delad i omkring ett dussin grova sågtänder, vilka i sin tur 

i underkanten äro 3—4-tandade; på yttre sidan sitta 3 par hår. 
Detta organ, som till följd av sitt läge otvivelaktigt måste 

anses homologt med mandibler, kan endast röras upp och 

ned, då det är beläget i en fåra, som utåt begränsas av hu- 

vudkapselns framkant, inåt av den snabellika förlängningen; 

det tjänstgör att döma av dess byggnad som en rasp, varmed 

smärre partiklar lösskrapas från underlaget. 
Innanför underkanten av detta organ synes en I-ledad 

palp (maxillarpalp), som är fästad på ett skivlikt, mycket kom- 

plicerat organ, rikt försett med fransar och tunna tandade 

lameller, som väl motsvara maxillerna (fig. 6 mx). 

Slutligen finnas även på hypopharynx dylika fransar rikt 
utbildade (fig. 5 h). 

Levnadssätt. PERRIS fann larven till P. pinrz ofta i myc- 

ket stort antal under barken av barrträd, dödade av bark- 

och märgborrar, ibland gnagmjöl och exkrementer kvarläm- 

nade av dessa, och han uppger, att de livnära sig härav. 

Mina egna fynd äro gjorda på samma slags lokaler. Av 
mundelarnas byggnad framgår i varje fall otvetydigt, att lar- 
verna ej äro rovdjur, som Medeterus-larverna, utan de rasp- 

lika organen synas vara avpassade för att skrapa in i mun- 

men halvflytande substanser, svampmycel o. d. 

LEDER 
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1 4. Medeterus signaticornis Lw., en barkborrefiende. 

Som bekant påträffar man i barkborrarnas gångar en rik 
fauna av leddjur, bestående av skalbaggslarver, dipterlarver, 

stekellarver, kvalster, myriopoder, collemboler m. fl. Somliga 

av dessa äro rovdjur t. ex. staphyliniderna och C7erzus, andra 

däremot t. ex. Sciara, Ceratopogon och Pachygaster bland 

tvåvingarna livnära sig sannolikt av de i gångarna befintliga 

svamparna, av safter och förmultningsprodukter. 

Bland tvåvingarna är hittills blott ett fåtal former känt, 

som livnär sig av barkborrar; till dessa höra bl. a. släktena 

Xylophagus, Laphria och Medeterus, varjämte även Ånthomyid- 
larver otvivelaktigt spela en viss roll. Över huvud taget äro 
de i barkborrarnas gångar funna dipterlarvernas biologi föga 
känd, och detta torde nog vara anledningen till att man, som 

otvivelaktigt är fallet, underskattar deras betydelse som bark- 
borrefiender. 

Från Sverige föreligga i varje fall mig veterligt inga som 
helst uppgifter om barkborrarnas fiender bland tvåvingarna. 

Medeterus signaticornis larv har i Stockholmstrakten visat 
sig vara en regelbunden följeslagare till flera av våra ekono- 

miskt mest viktiga barkborrar som Mvyelophilus piniperda, Ips 

typographus och Pityogenes chalcographus, och jag har varit 

i tillfälle att iakttaga, att den livnär sig av dessas larver 
och puppor. 

Alla kända Medeterus-larver ha påträffats under barken 

av sjuka träd och vanligen i sällskap med barkborrar. De 

direkta iakttagelserna angående deras levnadsätt äro dock 

spårsamma. PERRIS (1. c. p. 326) var den förste, som obser- 

verade att de livnära sig av barkborrar. »Mais enfin je l'ai 

observée, et cela plus d'une fois, occupée å déchirer et å 

sucer des larves et des nymphes de Zomzcus, et dés lors il 

est non moins certain qu'elle est carnassiére». 
Efter PERRIS har jag blott funnit en uppgift om lar- 

vernas föda hos KLEINE, som iakttagit JM. obscurus EG- 

GER i Myelophilus piniperdas gångar. KLEINE nöjer sig 

1 Artens bestämning har lektor E. WAHLGREN haft vänligheten att 

utföra. 
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emellertid med att i försiktiga ordalag, egendomligt nog utan 

att nämna PERRIS arbete, uttala den förmodan, att den möj- 
ligtvis lever av märgborrens larver. 

LUNDBECK (l. c. p. 316) anser emellertid på grund av 
dessa data och larvernas regelbundna förekomst tillsammans 

med barkborrar, att det är så gott som säkert, att de liv- 
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Fig. 7. Medeterus signattcornis Lw. ' a, larv, sedd från si- 5 S 

ANMA sa, a 
1 

dan ?9/;; b, protoracalstigma 279/;; c, abdominalstigma; 

d och e, krypvalkar på 3:e och 6:e abdominalseg- 

mentet, vänstra halvan ?09/,. 

nära sig av dessa. Mina talrika för att ej säga regelbundna 

fynd av ovannämnda larv och mina iakttagelser över dess 

föda ej blott bestyrka riktigheten av LUNDBECK's uppfatt- 
ning, utan tala även för att släktet Medeterus är en mycket 

viktig fiende till barkborrarne. 
Beskrivning av larven. Larven (fig. 7 a) är cylindrisk, 

maskformig, avsmalnar framåt från första abdominalsegmentet 

rå SA RE REA AN 2 Led 
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och är delad i 12 tydliga segment förutom huvudet. Habituellt 

liknar den i hög grad en cycloraph fluglarv och till och med 

en så skarpsynt iakttagare som PERRIS höll den för en dylik, 

ända tills puppan upplyste honom om misstaget. 

En närmare undersökning av mundelarna visar dock, att 

den ifråga om dessa i hög grad avviker från de cyclorapha 
flugornas larver och närmar sig Tipuliderna. Dess kutikula 

är också betydligt fastare än hos fluglarverna och fint strim- 
mig på längden. 

Den sista bakkroppsdelen är vid basen något uppsvälld, 

särskilt på buksidan och baktill försedd med 4 rundade tappar, 

aviävillsar de dorsalar äro. nagot kortare an de ventrala. Pa 
undersidan av de dorsala tapparna sitta subterminalt abdomi- 

nalstigmata, vilka äro runda och genom två varandra nästan 
mötande utskott delas i två (fig. 7. c). Vid kontraktionen av 

bakkroppsspetsen sluta sig de fyra tapparna tillsammans, och 

stigmata ligga då skyddade i den av dem bildade håligheten. 
Protoracalstigmata ligga något bakom segmentets mitt; 

den s. k. filtkammaren är avlångt päronformig (fig. 7 b) med 

en liten inskärning i framkanten. 

Ställflyttningsorganen utgöras av smala, in- och utstjälp- 
bara, intersegmentala krypvalkar på buksidan av abdominal- 

segmenten 1—7 (fig. 7a). Deras närmare byggnad fram- 

gaäbraviino. vy d, e. Deräro beväpnade dels med tvärrader 

av små skarpa taggar, dels med längsgående skarpa åsar, 
tillspetsade i båda ändar och anordnade i parvisa rader av 

8—I10 st. 

Mundelarna äro komplicerade, och jag vågar ej med be- 
stämdhet uttala mig om deras homologier hos andra dipter- 

larver. De äro till största delen indragna i ett veck av protorax. 

Om man betraktar dem uppifrån, är det mest iögonfal- 

lande en svart, ankarformig bildning (fig. 8,1) vars spets skju- 

ter fram i form av en skarp, uppåtböjd tand; baktill stöder 

den emot ett par långa svarta stavar, som bilda övre delen av 

svaljskelettet, och har i mitten i bakkanten ett rundat utsprång, 

i medianlinjen sitta två par små porer; denna bildning upp- 

fattar jag som labrum i likhet med BRAUER (Die Zweiflugler 

des kaiserlichen Museums zu Wien. III. — Denkschr. d. K. 

Akkad td. Wissenseh. bd A7. 1803, 10: 73, tavl:4). 
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På båda sidor om denna sitter en likaledes svart, men 
smal och tillspetsad tand, vilken baktill ledar i en ledyta på 
ett svart, bågformigt böjt stycke (fig. 8 f), som sträcker sig 
snett nedåt och framåt och sannolikt stöder munhålans sido- 
vägg. Dessa tänder torde böra uppfattas som mandibler 
(fig. 8 m). 

I jämnhöjd med och omedelbart utanför dessa bågfor- 
miga stycken sitta ett par I1-ledade, korta utskott (fig. 8 a), 
vilka bära ej mindre än 5 papiller, av vilka två sitta mediant 
vid basen och tre terminalt; av de senare är den ena två- 
ledad (fig. 9). 

STR 

US Ed 
Fig. 8. Medeterus signaticornis Lw. Huvudet, Fig. 9. Antenn(?), 
sett från översidan, ?79/:. 1, labrum; a, antenn(?); sedd från si- 
m, mandibel; f, förbindelsestycke; u, underläpp. dan; £20/y. 

Slutligen bildas underkanten i munöppningen av ett par 
platta, tvåledade organ, i vilkas spets sitta några små papiller 
(fig. 8u). Om de med fem papiller försedda organen, vilka 
sitta på motsvarande plats, där de av BRAUER som antenner 
betecknade finnas, äro antenner eller ej, är f.n. omöjligt att 
säga, liksom homologien av det pariga organ, som bildar mun- 
hålans golv, är osäker. 

35. Årsringfläckar i björkar. 

Historik. 

Sedan länge har man i veden av en mängd olika träd 
funnit gångar, vilka förlöpte mellan årsringarna och i tvär- 
Snitt tedde sig som ovala, mörkbruna fläckar. 
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Sättet för deras uppkomst har varit föremål för myc- 

ken diskussion bland fytopatologer och entomologer, men det 

dröjde länge, innan man fick klarhet häruti. En av anled- 

ningarna härtill var nog den stora auktoritet som RATZEBURG 

åtnjöt, och R. uttalade sig bestämt mot, att gångarna skulle 

kunna vara förorsakade av insekter, en förmodan som fram- 

ställts av BODE, vilken vid avbarkandet av dylika björkstam- 

mar påträffat dipterlarver, som av RATZEBURG kallades Z77- 

pula suspecta. 

RATZEBURG anför följande skäl mot att tillskriva gångarna 
insekternas verksamhet. 

»Dennoch glaube ich der Ansicht von Zusammenhang 

der Larven mit den Gangfiguren entgegen treten zu missen 

und zwar aus folgenden entomologischen Grunden: 1. Wir 

kennen keine Insektenzerstörungen, die alljährlich so regel- 

mässig wiederkehren, dass sie einen Jahresring nach den an- 

deren befielen und umspannen. 2. Lange Insektengänge, 

namentlich die der Larven, sind nicht uöberall gleich weit, 

sondern fangen fein an und enden breit. Und Muttergänge 

von Borkenkäfern, welche gleich weit sind, können jene nicht 

sein. 3. Wir kennen kein Beispiel von Larvengängen, die 

später mit Zellgewebe ausgefullt worden wären.» 

Det var först år 1883, som KIENITZ (Bot. Centralbl. Bd. 
14, sid. 21—26, 56—061, tavl. I och 2) klargjorde deras upp- 
komstsätt och visade, att gångarna göras av en dipterlarv. 

Denna lever i själva kambium och den smala, tillplattade 

gång, som larven gör och som kan bliva ända till I m. lång, 
utfylles successivt av nybildade celler. KIENITZ lyckades 

ej uppföda larven, och ej häller V. TUBEUF, som (Forst. 

& Naturwiss. Zeitschrift Bd. 6 1897, sid. 324—319) tillfogade 

ytterligare uppgifter om densamma, .av honom påträffad i 

björkar vid mosskulturstationen Bernau, hade större fram- 

gång. 
TUBEUF kunde tillfullo bekräfta KIENITZ' undersökningar 

och tillbakavisade den av botanisterna hävdade åsikten, att 

märgfläckarna voro normala bildningar, vartill de förletts av 

deras allmänna förekomst. 
De tomma kambialceller, som larven kvarlämnar, samman- 

tryckas och kläda med ett tunt lager gången, som fylles 
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med celler, vilka växa ut från angränsande märgstrålar. Kam- 

biet dödas således i gången, men sedermera bildas utanför 

densamma ett nytt lager, som sammanhänger med den övriga, 

oskadade delen, så att vedbildningen kan fortsätta utanför 

gången, som på detta sätt blir innesluten i veden. 
Det blev först dansken NIELSEN förunnat att kläcka lar- 

ven och få den bestämd; det var en flugart vid namn ÄAgz7o- 

mysa carbonaria ZETT. (Tidskr. f. Skovvesen Bd. 20, sid. 

93 — 100). 

NIELSEN kompletterar även i andra avseenden föregående 
uppgifter. 

I Danmarks skogar äro märgfläckarna mycket vanliga 

och larverna påträffas framför allt i träd, som växa på fuk- 

tig mark. Trädens ålder spelar ingen roll, ty larverna kunna 

påträffas i ett-åriga pilgrenar likaväl som i mycket gamla 

träd, men unga träd föredragas dock. Larverna uppträda ej 

överallt i träden, utan blott i den nedre delen av stammen 

och den övre delen av rötterna; undantagsvis finner man dem 

dock högt uppe i stammarna. 

I följande trädslag har man i Danmark funnit dessa lar- 

ver: grå- och vital, pil, björk, hassel, rönn samt Pyrus- och 

Prunus-arter. 

I de fall, där märgfläckarnas uppkomstsätt har blivit klar- 

gjort, har det således varit fråga om fluglarver, och även från 
Nord-Amerika har GREENE beskrivit en kambiumminerare 

bland flugorna, tillhörande samma släkte Agromyza. (Journ. 

Agric. Research, vol. I n:o 6, 1914, sid. 471—474, tavl. 60—061.) 

Men den möjligheten är ju ej utesluten, att även andra 

insektlarver kunna frambringa liknande bildningar, liksom 

bladminerare utbildats såväl bland tvåvingar som skalbaggar, 

steklar och fjärilar. 
I vår litteratur har jag förgäves sökt efter uppgifter om 

dessa gångar, och det är i syfte att rikta uppmaårksamheten 

på detta fenomen, som ovanstående korta redogörelse för 
dem lämnats, i anslutning till de iakttagelser, gjorda över 

dem sistlidna sommar av dr. T. LAGERBERG, vilka han jämte 

material av angripen ved och larver godhetsfullt ställt till 

mitt förfogande. 
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Agrilus-larver som kambiumminerare. 

LAGERBBRG's iakttagelser gjordes den 2 aug. i krono- 

parken Vallåsen på Hallands ås i en omkr. 4 m. hög björk 
ungefär i ögonhöjd. Han skriver därom: »I björken levde 
en larv, som åt tunna, platta och vindlande gångar i själva 

kambiezonen; gångarna fyllas bakom larven helt och hållet 

igen av bruna exkrementer; de äldsta delarna voro redan 

övervallade, varigenom exkrementerna blivit inkapslade»>. 
Då det sålunda endast föreligger en larv, måste man 

nöja sig med en större eller mindre grad av sannolikhet i 
fråga om artbestämningen. 

Att det är fråga om en Azgrzilus-larv, därom kan intet 

tvivel råda. Bland Buprestid-larverna kan man som bekant 

urskilja två huvudtyper. Den ena, som finnes inom flertalet 

släkten, har en starkt förstorad, platt och bred protorax och 

avrundad bakkroppsspets. Den andra, omfattande släktet 

Azgrilus, kännetecknas därav, att de tre toracalsegmenten, och 

i all synnerligen det första, visserligen äro något bredare än 

bakkoppen men blott föga tillplattade och att bakkropps- 
spetsen är beväpnad med tvänne spetsiga, tandade kitinutskott. 

Till denna typ hör ifrågavarande larv. 

Släktet Agrzlus räknar hos oss 7 arter, av vilka de allra 

flesta rator.pegransader tilll ek och bok; endast AA. vmrdiskat 

ännu mera polyfag, i det att den förutom dessa trädslag även 

angriper pil, vide, al, asp, lind, björk och rosor (SORAUER). 

Denna arts skadegörelse är emellertid väl känd och av 

en helt annan beskaffenhet än den ifrågavarande. 

Det återstår emellertid en art, A. beztuleti RATZ., vilken 

lever på unga björkar (KUHNT). 

Denna art är enl. GRILL's katalog i Sverige funnen i 

Skåne, Öland, Småland, Stockholms-trakten och Lappland. 

Den är med andra ord spridd över hela landet, ehuru den ej 

tyckes vara allmän, utan uppträder lokalt. 

Om dess levnadssätt har jag ej lyckats finna några säkra 
uppgifter i litteraturen. 

RATZEBURG kallade den beftuleri, »weil ich sie in jungen 
Birkenorten häufig fand. In den Stämmen habe ich sie selbst 

noch nicht auffinden können. AUBÉ hat aber im Monat März 

Entomol. Tidskr. Årg. Föra delas 4 (1914). 14 
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die schon zum Theil zu Grunde gegangene Rinde jungen Bir- 

ken ganz unterminiert von Kärferlarven gefunden, die sich im 

Juni in einen Ågrzlus verwandette. ERICHSSON vermuthet, dass 

es Buprestis betuleti gewesen sei.» 

Denna förmodan torde dock vara oriktig; 1 varje fall 

kan det ej ha varit ifrågavarande larv, ty den medför ej trädets 

död; snarare var det väl ÅA. viridis, som AUBÉ iakttog. 
Starka skäl tala alltså för att den av 

LAGERBERG påträffade Buprestid-larven är 
Ågrilus betuleti FABR., och av hans iakt- 

tagelser förefaller det i hög grad sannolikt, 

att densamma kan förorsaka märgfläckar lik- 

nande dem som 'larven av Agromysza carbo- 

naria ZETT. framkallar. Kommande under- 

sökningar få klargöra detta. Av stort in- 
tresse vore att på tvärsnitt få studera gån- 
garnas struktur. 

a Förf. foto. b 

Fig. 10. Larv av Agrilus betuleti FABR. (?). a, larven, sedd från översidan, 

omkr. '/1; b, bakkroppsspetsen 56/;. 

Beskrivning av larven: Larven (fig 10 a) är till färgen vit, 

omkring 10 mm. lång och I mm. bred samt något plattad. Pro- 

torax är dubbelt så bred som lång, meso- och metatorax äro 

kortare och bilda en halslik insnörning; 1:a abdominalseg- 

mentet är något kortare än de följande fem, men lika brett 

som de; segmenten 7—10 avtaga successivt i bredd, och det 

7:e är lika långt som 8 och 9 tillsammans. 

Insnörningarna mellan segmenten äro djupa 

Huvudet är till största delen indraget i protorax, vilken 

såväl på rygg- som buksida stödes av en smal, median, längs- 
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gående kitinlist, som vidgar sig något framåt och framträder 

genom sin bruna färg. 
På mesotorax finnas ett par ventralt belägna stigmata, 

på abdominalsegmenten 1—38 äro stigmata däremot belägna 

dorsalt nära framkanten. 

Förf. foto. 

Big. II, Årsringfläckar i björk, framkallade av kambieminerande fluglarv; 

snett avskuren björkstam med gångarna i tvärsnitt. Nat. storlek. 

Mundelarnas byggnad förbigås här på grund av bristande 

undersökningsmaterial. 
Bakkroppsspetsens byggnad är mycket karaktäristisk (fig. 

10 b). Analöppningen, som är en terminalt belägen lodrät 

spricka med tätt hårbesatta kanter, flankeras av tvänne lod- 

rätt ställda, skovellika, starkt kitiniserade utskott, som äro ur- 

hålkade på insidan och löpa ut i en trubbig spets samt ha 

två par tänder i såväl över- som underkanten. 



206 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1914. 

Andra kambiumminerare i Sverige. 

Även andra kambiumminerare ha emellertid iakttagits sist- 
lidna sommar. 

Även dessa observerades av LAGERBERG, d. 18—20 juni 

i Hälsingland. Dessa gångar voro långa, ända till 1'/2 m., 

2 jämnsmala och hade inga ex- 

S krementer utan voro vatten- 

klara och delvis redan igen- 

vallade ; hål funnos tvärs ge- 
nom barken. 

Det är med all sannolik- 

het dessa gångar, som jägmäs- 

tare LUNDBERG observerat 

| vid Bjurfors och av vilka han 
| insänt material, och de torde 

otvivelaktigt böra tillskrivas 

ÅAgromysa carbonaria ZETT. 

En jämförelse mellan fig. 
II och KIENITZ', TUBEUF'S 

' och GREENE's figurer ådaga- 
lägger, huru fullständig över- 

ensstämmelsen dem emellan 

NN SA 

SD RDS 

| är, och en mikroskopisk jäm- 

HH förelse mellan de snitt, som 

i: 5 d:r T. LAGERBERG haft vän- 
sö ligheten förfärdiga åt mig, vi- 

sar en i detalj gående över- 

Förf foto. ' eNsstämmelse i fråga om 
Fig. 12. Gångar av kambieminerande strukturen. 

fluglarv, sedda från sidan i en efter Enligt ZETTERSTEDT är 

årsringen kluven björkstam. ?/i. ÅA. carbonaria spridd över hela 

Sverige; Z. uppgiver som fyndorter Skåne, Uppland, Jämtland 
och i Norge Dovre, så att artens utbredning gör det sannnolikt, 

att dylika årsringfläckar vid kommande undersökningar skola 
visa sig vara en mycket allmän företeelse. 

En undersökning av det av jägmästare LUNDBERG insända 

materialet visar, att gångarna såväl i sin fördelning på stam- 
mens nedre del som i sitt förlopp fullständigt överensstämma 

med Ågromysza carbonarias'. 

4 w 4 2» 
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Summary. 2 

1. The Chaleidid Ågeniaspis fuscicollis DALM. was found 

in the larvae of the two needle-mining microlepidoptera Oczne- 

rostoma pinariella ZELL. and Dyscedestis farinatella DUP. in 

the neighbourhood of Stockholm. The species which has a 

polyembryonic development, described by BUGNION, MARCHAL 

and SILVESTRI has previously been recorded from Ypozno- 

meuta cognatellus, Y. malinellus and Prays oleellus; conse- 

quently five species, all belonging to the Yponomeutinae, are 

known to be attacked by this parasite. 

It is evident, that the parasite deposits its eggs in the 

eggs of the miners, as this is the only opportunity of infec- 

tion the larvae offer, the larval instars being themselves pro- 

tected by the hard epidermis of the needle: When the larva 

is about to leave the needle itis quite filled by the parasites, 

which do not, however, interfere with its vital: organs, the 

larva being able to change skin and start spinning the cocoon in 
a tube made of needles spun together. Only then, not be- 

fore, the larva succumbs to the parasites. As a rule from 

8 to 12 parasites develop in one larva (fig. 1). A large per- 

centage was infected in 1913, in .some cases as many as 

75 26; one could therefore antecipate, that in the following 

year the miners would be greatly reduced in number and, 

as a matter of fact, while in the spring 1914 they were fairly 

numerous, it was in the autumn very difficult to find any. 

As Ågeniaspis fuscicollis has been recorded from not 

less than five different species of.microlepidoptera and has 

a polyembryonic development, it seems probable that the 

species could with advantage be made use of against injurious 

forms of microlepidoptera. 

2. The foodhabits of Piezostethus cursitans FALL. were not 

previously known. The author found the nymphae under 

the bark of pine-trees, in the burrows of barkbeetles and 

ascertained that they fed on the larvae and pupae of these. 

The anterior femora are very powerful and their ventral edge 
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is armed with two rows of spines (fig. 2 a), a modification 

for the purpose of grasping the prey. Even the nymphae 

have a few spines on the femora (fig. 2Db). 
It is probable that the other species, P. formicetorum, 

which lives in the nests of ants also is predaceous; if so, 

the genus differs in its food-habits from the other genera of 

the ÅAnzhocoridae, which are said to be herbivorous. 

3. The larva of Pachygaster minutissuma ZETT. is common 

in the neighbourhood of Stockholm under the bark of dead 

pines and fir-trees. From a comparison between the larva 
and that of P. zarsalis ZETT. it is evident, that the number 

and position of the bristles on the body offers good specific 

characteristics. For the morphology of the body and the 

head vide fig. 3 a—c; there are only spiracles on the pro- 

torax and on the Ii1th abdominal segment; they are delineated 

in fig. 4a and b. From the structure of the mouthparts (fig. 

5 and 6) it is evident, that the larvae feed om semiliquid 
substances, fungi, and other matter which they scrape off 

from the surface of the wood. 

4. The larva of Medeterus signaticornis LW.is very com- 

mon in the burrows of barkbeetles in the vicinity of Stock- 

holm, as a matter of fact found regularly with them. The 

author was able to ascertain, that it fed on the larvae and 

pupae, which it sucked out. In fig. 7 the larva, the anterior 

and posterior spiracles and the locomotorial discs are deli- 

neated, in fig. 3 the mouthparts. 

5. Cambium-miners have not been previously recorded 

from Sweden, wheres in Germany, Denmark and U. S. A. 
they have been observed repeatedly and belong to the genus 

Agromysza. Last summer, however, the exceedingly charac- 

teristic spots, arranged in concentrical rings, caused by them, 

were observed in young birch-trees and a microscopical investig- 

ation proved that they agreed in structure with those caused 
by the larva of Å. carbonaria ZETT. This speeies occuring 

all over Sweden, it is very probable that it is responsible also 
for this damage. 

As, howewer, there are leaf-miners to be found in seve- 

ral groups of insects it would not be strange to find other 
groups than the Diptera even amongst the cambium-miners. 
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Last summer a larva of an ÅAgrilus, which in all probability 

is Å. beruletiz FABR., was found in the cambium of a birch- 

tree by LAGERBERG under circumstances, which render it 

very probable, that its burrows will on cross-sections look 

very much like those of Agromyza; further investigations are 

necessary in order to settle this question. 



Bemerkungen uber die nordischen 

Arten der Gattung Cloéon LEACH. 

Von 

Simon Bengtsson. 

Die Gattung Cloöor im Sinne von LEACH!, EATON? und 

späteren Autoren, im Imagostadium besonders durch zwei 

Schwanzborsten und das völlige Fehlen der Hinterflägel 

charakterisiert, wird nach EATON? im nördlichen Europa von 

den drei Arten dipterum (LIN.), simile EAT. und rufulunm 

MÖLL. (dimidiatum CURT.) vertreten. Dieselbe Auffassung 

wiederholt sich dann, in den meisten Fällen sicherlich sehr 

unkritisch, in allen neueren Arbeiten. 

Im Jahre 1912 machte ich? darauf aufmerksam, dass die 

von MÖLLER”? beschriebene »Ephemera rufula» nicht mit der 

gleichnamigen Art EATON's und neuerer Schriftsteller identi- 

fiziert werden könnte und dass die von ESBEN PETERSEN” 

als »Clogon rufulum MÖLLER» för Dänemark angefährte Art 

1 W. E. LeacH, Edinburgh Encyclopedia. Tom. IX. 1815. 

? A. E. EATON, A Monograph on the Ephemeride. Trans. Entom. 

Soc. London 1871, und A Revision. Monograph of recent Ephemeride or 

Måyflies; Irans. Linn. 506: London, Ser. 2. MOLCEEINEES85S 

3 Ang. Arb. 

4 SIMON BENGTSSON, Ån Analysis of the Scandinavian Species of Ephe- 

merida described by older Authors. Arkiv f. Zool. Bd. VII. Stockholm 

IOI2Aps 13: 

5 O. F. MöLLERr, Zool. Dan. Prodrom. Havni&e 1776, p. 143. 

6 ESBEN PETERSEN, Danmarks Fauna. 8. Guldsmede, Dognfluer etc. 

Kogbenh. 1910, Pp. 97. 
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sowohl von 7rufulum EAT. als von den uäbrigen Species zu unter- 

scheiden wäre und zu der von mir! als Clocon bifidum kund- 

gegebenen Art gehörte, welche Auffassung durch von Herrn 

PETERSEN freundlich mitgeteilte Exemplare völlig bestätigt 

wurde”. Die Angabe WALLENGREN's?, dass CZ. rufulum 
MÖLL. (»russulum MÖULL.») in Schweden vorkomme, hängt, 
wie ich" schon an anderer Stelle nachgewiesen habe, von einer 

Fehlbestimmung der Art ab. 

Betreffs der zwei ubrigen nordeuropäischen Arten der 

Gattung, dripterum (L.) und sönile EAT., glaubte ich schon 

lange, dass beide in der schwedischen Fauna Heimatsrecht 

hätten und diese Auffassung kam zum Ausdruck sowohl in 

meinen beiden oben genannten Arbeiten als auch in »Un- 

dersökningar öfver äggen hos Ephemeriderna», Entom. Tidskr. 

Årg. 34, Stockholm 1913. Doch identifizierte ich immer 

nur mit einigem Bedenken die eine Clozon-Form mit simile 

EAT., wie nahe auch die von EATON u. A. erwähnten Kenn- 

zeichen der Art, besonders in Bezug auf das 8 (Imago), auf 

die schwedische Form passten. 

Das Studium der Larvenformen gab indessen hier, wie 

so oft in dieser Gruppe, vorzugliche Anhaltspunkte und wurde 

von entscheidender Bedeutung fur die Auffassung der Arten. 

EATON waren die Larven aller drei von ihm erwähnten 

nordeurop. Arten bekannt und sie wurden dem Skizzieren 
der Larvencharaktere der Gattung zu Grunde gelegt. Meine 

eigenen Einsammlungen und Untersuchungen der Larven- 

stadien brachten mir seit mehreren Jahren die Auffassung 

bei, dass unsere schwedische Fauna vier zu unterscheidende 

Arten der Gattung beherbergen muss, da aber nur betreffs 

1 SIMON BENGTSSON, Neue Ephemeriden aus Schweden. Entom. Tid- 

skrift Årg. 33. Stockholm 1912, Pp. 109. 

? Die von PETERSEN gegebene Abbildung (und ebenso die Beschrei- 

bung) der »Analvedheng» bei »CIl. rufulum» (ang. Arb. p. 96, Fig. 84 c) ist 

ganz fehlerhaft und offenbar nur eine unkritisch gemachte Kopie nach 

EATON (Revis. Mon. PI. XVII. Fig. 31 c) von denselben Teilen bei Cl. 

rufulum dieses Autors. 

? H. D. J. WALLENGREN, Förteckning på de Ephemerider, som hittills 

blifvit funna på Skandinaviska halfön. Entom. Tidskr. Årg. 3. Stockholm 

1882, Pp. 176: 

2 An Analysis etc: p. 20. 
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einer einzigen Form ein sicheres Ermitteln des Zusammen- 

hangs zwischen Larve und Imago durch Ausbräten vorlag, 
wurde eine definitive Auffassung der Arten unmöglich ge- 

macht. Erst im vergangenen Sommer ist es mir gelungen, 

die Frage durch Ausbrätungen zu einer endgältigen Lösung 

zu bringen, und es ergab sich aus der Untersuchung, dass 

1:o) C. dipterum (LIN.) zwei vetschiedene Arten enthält; 

2:0o) die C. simile EAT. nahe stehende Form eine neue, selb- 

ständige Species ist; und 3:o) dass özfidum BGTN den Ty- 
pus einer neuen, gut abgegrenzten Gattung biidet, die einen 

schönen Ubergang zu der Gattung Centroptilum EAT. ver- 
mittelt. 

Da das in vielen Hinsichten unerwartete Ergebnis ein 

nicht geringes systematisches Interesse bietet, möchte ich 

hier den Fachgenossen eine vorläufige Beschreibung der frag- 
lichen Formen vorlegen. 

I. Genus Cloéon (LEACH) MIHI. 

Zmnago. — Hinterflägel fehlen ganz. Zwischenraumadern 

det "Elugel eimzeln. Die tr. (dh die proximale)Oneradet 
zwischen dem Radius (£!) und dem 1. Ast (£”) des Sector 
radii! deutlich innerhalb der dahinten liegenden Querader 

zwischen dem Radius? und Radius? und zwar beim Weibchen 
um ihre eigene Länge oder mehr von dieser entfernt, beim 
Männchen unweit derselben gelegen. Vorderrand der Flägel, 

im Costal- und Subcostalfelde, beim Weibchen häufig gelb- 
braun gefärbt, nur die Umgebungen der Queradern weiss und 

pellucid. 

Zangenschenkel des Männchens 4-gliedrig, das I. Glied 

kurz und kräftig, das 3. Glied am Jängsten und gegen die 

Spitze keulenförmig erweitert, das 4. klein und birnförmig. 

Larve. — Körper gestreckt. Antennen sehr fein, ebenso 

lang wie der Körper. Schwanzborsten 3, die lateralen völlig 
so lang wie der Körper, die mittlere ein wenig kärzer, alle 

dick mit ausgezogener, duänner, haarloser Spitze; die mittlere 

1 Ich folge der Terminologie von ComMmstooK und NEEDHAM, The 

wings of Insects. Americ. Naturalist Vol. XXKXIII. Ithaca 1899, p. 117 ff. 
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zweizeilig, die lateralen nur auf der Innenseite lang und dicht 
behaart; alle drei kurz vor der Mitte mit einem deutlichen 

schwarzen Ringe. 

Tracheenkiemen am 1.—6. Hinterleibssegmente doppelt, 
diejenigen des 7. Segments einfach, alle lamellös. 

Oberkiefer ohne Prostheca. Maxillartaster öftest 3-glied- 

rig. Lippentaster 3-gliedrig, das 2. und 3. Glied am Ende 

erweitert, das 3. an der Spitze schräg abgestutzt. 

£i. — Fixierungsapparate fehlen am Chorion. 

I. OCloöon dipterum (LIN.) MIHI. 

Imago $ (lebend). — Körper robust. Turbanaugen niedrig, 

im Profilbild nach oben sehr erweitert, zweimal länger als 

hoch, die Oberseite sehr gewölbt, von oben gesehen ersicht- 
lich länger als breit mit wenig abgerundetem, innerem Rand. 
— 10. Hinterleibsternit tief, fast bis zum Grunde gespaltet. 

— »Penis-cover» (EATON) abgerundet dreieckig, mit stumpfer 

Spitze. — Im apicalen Teile des Costalfeldes nur wenige 

(3—5), einfache, gerade und unverzweigte Queradern; im 

proximalen Teile zwischen der Humeralquerader und der 
Bulla gewöhnlich keine Queradern. — Vorderschienen etwa 
1!/2 mal so lang als Schenkel; Tarsen nicht länger als 

Schienen, ihr Endglied kaum merkbar kärzer als das vor- 

letzte Glied, das halb so lang als das 2. ist; 1. Fussglied der 

Mittel- und Hinterbeine um zweimal länger als das 2. Glied, 

das etwa dreimal länger als das 3. Glied und ebenso lang 

wie das 4. ist. 

Turbanaugen einfarbig, grängelb. Seitenaugen einfarbig, 

dunkelbraun oder gränlich grau mit zwei feinen, rotbraunen 

TLängslinien, welche zwischen sich ein schmales, weisses 

Längsband einfassen. Kopf, Thorax' und I. Abdominaltergit 

pechbraun. Hinterleib im Ubrigen oben einfarbig bräunlich, 

2.—6.(7.) Segment schwach durchscheinend, an der Spi- 

racularlinie mit feinen, schwarzen Längsstrichen; (7.)8.—10. 
opak. Unterseite wenig lichter. Zangenschenkel weiss, ein- 

farbig. Schwanzborsten weisslich mit deutlichen, dunkel- 

braunen Articulationen. Flägel glashell, nur im Costal- und 

Subcostalfelde milchfarbig. — Beine gränlich weiss oder 
schmutzweiss, die Spitze der Schienen und die Tarsen, na- 
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mentlich am Ende, schwarzgrau; Schenkel vor der Spitze 
mit kaum angedeutetem dunklem Ringe. 

Imago 8 (lebend). — Körper robust. Vordertarsen !/4 

kärzer als Schienen, welche ein wenig kurzer als die Schen- 

kel sind; Endeglied (4. Glied) verhältnismässig lang, ebenso 

lang als das 2. Glied. Mittel- und Hintertarsen wie beim g. 

10. Hinterleibsternit ebenso. Costalfeld zwischen der Hume- 

ralquerader und der Bulla mit 5—6 Queradern, in dem apli- 
calen Teil mit 4—5 einfachen Queradern und ausserdem im 

Allgemeinen mit 2—3 rudimentären an der Costa. Costal- 

und Subcostalfeld gelbbraun bis nussbraun, nur die Umge- 
bungen der Queradern weiss und hyalin. 

Augen graugrun, mit 2 feinen, dunkel rotbraunen Längs- 

linien und ringsum fein dunkelbraun gesäumt; die innere Or- 

bita schneeweiss. Kopf lichtgrau, jederseits mit einem roten 

Längsstreifen. Thorax oben graubraun, Pronotum mit 2 dun- 

kel rotbraunen Längsstriemen, Mesonotum mit 3 feinen, 
weisslichen Längslinien und Metanotum mit einem dreiecki- 

gen, weisslichen, medialen Längsflecke gezeichnet; Bauch- 

seite lichter. Hinterleib gelblich bis schmutzig graugrän, die 

Räckenseite bisweilen ein wenig rot uberhaucht; 1. Tergit 

einfarbig, braunglänzend, 2.—38. jederseits mit einer dunkel- 

roten, nach innen konkaven Bogenlinie und weiter seitwärts 

mit feinen, dunkelroten Punktstrichen; 9. und mehr oder 

weniger deutlich auch das 8. und vorhergehende Segmente oft 

mit einer dunkelroten, medialen Längsstrieme, wie bisweilen 

auch mit dunkelrotem Hinterrande; Unterseite des Hinter- 

leibs kaum lichter, jederseits auf allen Segmenten mit einer 

geraden, dunkel rotbraunen, nicht seiten an den Grenzen 

der Segmente erweiterten Längslinie geziert; die zwei letzten 

Segmente etwas lichter. Die dunklen Zeichnungen des Hin- 

terleibs jedoch bisweilen undeutlich bis fast verwischt (var. 

zmmaculata MIHI). Caudalborsten schneeweiss, abwechselnd 

breit und schmal dunkelrot geringelt. Flägeladern pech- 

farbig, Queradern, namentlich in der Mitte der Flägel, auf- 

fällig dick und dunkel, die OQueradern zwischen dem Radius 

und dem I. Aste des Sector radii und die Humeralquerader 

ausgenommen, welche schneeweiss und opak sind. Beine 

gränlich gelb, Häften, Vorderschenkel und die Spitze aller 
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Tarsen etwas dunkler, gränlich braun; Schenkel kurz vor der 

Spitze mit einem rotbraunen, öfters mehr oder weniger 
undeutlichen oder fast verwaschten Ringe. 

Subimago S. — Endglied der Vordertarsen ersichtlich 

länger als das vorletzte Glied. Gestalt der Turbanaugen und 

des »Penis-cover» wie bei Imago. — Thorax schmutzig braun- 

gelb, unten lichter. Abdomen einfarbig, schmutzig gränlich 

grau, unten lichter. Farbe der Augen, Beine und Schwanz- 

borsten wie bei Imago. 

Subimago 2. — Grundfarbe des Körpers gelblich grän, 

dunkel. Flägel gleichförmig grau und matt, wie beim &S, 

und ohne braunen Vorderrand. Im ubrigen ähnlich der Imago. 

Länge des Körpers: Imago J 8—9 mm., Im. 2 9—10 

mm. Flägel des d 9 mm., 2 10 mm. Schwanzborsten: 
Hirta ON Se SÅ NIT, VÄ. <P LOST I MO 

Larve. — ”Tracheenkiemen verhältnismässig sehr gross, 

rundlich, von dicken, stark hervortretenden und reichlich hand- 

förmig verzweigten Tracheen durchzogen. Das grössere (un- 

tere) Blättchen ziemlich symmetrisch, breit rundlich, dasjenige 

der mittleren Paare etwas breiter als lang, dasselbe der vor- 

dersten und des 7. Paares ein wenig länger als breit. Das 

kleinere (obere) Blättchen des 1. Paares breit, eiförmig, halb 

so breit und gleich lang oder am häufigsten etwas länger als 

das grössere Blättchen. Maxillartaster deutlich 3-gliedrig, das 

Endglied wenig kärzer als das 2. Glied. 

Hab. — Verbreitet von Skåne bis Wermland. 

Es ist ohne Zweifel das Weibchen dieser Art, welches 

JEINNET beivder besehreibung in Fauna Suec: Ed. 2. 1701; p- 

377 Nr. 1477 vorgelegen hat, da das Attribut »media» nicht 

gut auf die viel kleinere und schmächtigere znscriplum passt. 

2. Cloéon inscriptum MIHI. 

Imago $ (lebend). — Körper, wie beim 2, graciler, und 

die Grösse kleiner als bei dipterum. ”Turbanaugen hoch und 

beinahe zylindrisch, völlig ebenso hoch wie breit, mit wenig 

gewölbter Oberseite, von oben gesehen nur ein wenig länger 

als breit und mit abgerundetem innerem Rande. »Penis- 

cover» konisch, zugespitzt, mit ausgeschweiften Seiten. Vor- 
derbeine auffällig länger als bei dipterum, Schienen zweimal 
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so lang als Schenkel, Tarsen völlig so lang als Schienen, 
ihr 1. und 2. Glied schon an sich auffällig länger als bei 
voriger Art, aber das Endglied (4. Glied) kurz, kaum halb 

so lang wie (oder noch kärzer als) das 3. Glied, das gewöhnlich 
t/stsonlangkalst 2. Ish 

Turbanaugen einfarbig, hellgelb bis rotgelb. Seitenaugen 

wie bei dipterum. Hinterleibsegment 2—06(7) weiss, pellucid, 

(7)3—10 oben rostrot bis rostbraun, opak; auf 3.—6. Tergit 

jederseits ein starker, rotbrauner Schrägstrich, wovon auch 

mehr oder weniger deutliche Reste auf Tergit 5—2 stehen, 

und weiter seitwärts auf Tergit 2—9 mehr oder weniger 

deutliche, rotbraune Striche und Flecke; +7.—9. Tergit 

ausserdem im Allgemeinen mit einer damit gleichfarbigen, me- 
dialen Längslinie; 7.—10. Sternit mehr oder minder ockergelb, 

8. und 9. uberdies mit zwei rostbraunen Längsstrichen, die 

bisweilen, mehr oder weniger angedeutet, sich auch auf 2.—7. 

Segment finden. — Beine weisslich, Vorderschenkel vor der 

Spitze mit einem recht deutlichen, pechroten, schmalen 

Ringe, der auf den Mittel- und Hinterschenkeln bis auf einen 

kaum erkennbaren Fleck reduziert ist. Spitze der Schienen 
und alle Tarsen schwärzlichgrau. Im täbrigen ähnlich dipterum. 

Imago 2 (lebend). — Endglied der Vordertarsen kärzer 

als das 2. Glied, das daher gleich lang wie das 3. und 4. 
Glied zusammen wird. 

Ist schwierig, hinsichtlich der Farbe von dipterum zu 

unterscheiden und der einzige Anhaltspunkt, der auszufinden 

ist, scheint die stärkere Ausbildung des dunklen Ringes 

(bez. Fleckes) vor der Spitze der Schenkel, sowie der dunk- 

leren Zeichnungen tberhaupt zu sein. Im iöäbrigen ähnlich 
dipterum. 

Subimago S. — Endglied der Vordertarsen etwas kär- 

Zerrals das 3. Glied: 

Subimago 4. — Endglied der Vordertarsen ersichtlich 
kärzer als das 2. Glied. 

Körperlänge der Imago $ 5—7 mm., Imago 8 7—7,s 
mm. 'Flägel: Imago J 6—8 mm., Im. 2 8 mm. Set: Im. 

SUS L/SMmm. Im. fy9= omm; 

Larve. — Tracheenkiemen deutlich schwächer entwickelt 

als bei dipterum, die Blättchen viel dänner, mit viel weniger 
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sich abhebenden, bandförmig verzweigten ”Tracheen, deren 

Endverästelungen sich weniger krämmen und aussperren. Das 

grössere untere Blättchen rundlich viereckig, ziemlich sym- 

metrisch und in sämmtlichen Paaren ersichtlich länger als 

breit. Das kleinere Blättchen des 1. Paares viel schwächer 

entwickelt als bei dipterum, schmal eiförmig, zugespitzt, 

nur !/s—2/8 so breit als das grössere Blättchen und gewöhn- 

lich etwas kärzer als dies. — Mundteile wie bei dipterum. 

Hab. — Wie die vorige Art verbreitet von Skåne bis 

Wermland. Weder die eine noch die andere Art ist mir 

von nördlicheren Provinzen bekannt. 

3. Cloéon pretextum MIHI. 

Imago (lebend). — Fliägel glashell, im Costal- und Sub- 

costalfeld schwach gelblich iberhaucht, apicaler Teil des 

Costalfelds mit zahlreichen,im Allgemeinen 9—11,schiefen, mehr 

oder weniger verzweigten und anastomosierenden Queradern; 

der proximale Teil zwischen der Humeralquerader und Bulla 

ohne Öueradern. — IO. Abdominalsternit am Ende seicht, 

aber breit winkelig ausgeschnitten, mit ziemlich schmalen, in 

der Spitze quer abgestutzten Zipfeln. — Caudalborsten weiss- 

lich, einfarbig. — 1. Glied der Mittel- und Hintertarsen nicht 

völlig zweimal länger als 2., das nicht völlig zweimal länger 

ist als das 3. Glied. 

Imago 3 (lebend). — Turbanaugen niedrig, völlig zweimal 

länger als hoch, die Oberseite stark gewölbt; von oben ge- 

sehen zweimal länger als breit, mit parallelen und fast ganz 

geraden inneren Rändern; gelblich grän, die Scheibe ringsum 

in die Augen fallend breit schwarzbraun gesäumt. Seitenaugen 

bräunlich schwarz. — Thorax oben pechbraun bis pechschwarz, 

unten etwas lichter. — Hinterleib oben immer dunkler als un- 

ten, braungelb, halb durchscheinend, das 7.—10. Segment 

dunkler, bräunlich; Unterseite weisslich, pellucid, 1. und 

7.—10. Segment gelblich und opak. Zangenschenkel sich 

am Grunde beriährend, weisslich, 1. Glied gelblich braun. 

»Penis-cover» sehr kurz und breit, mit breit gerundetem Hin- 

terrande. — Vordertarsen etwa !/s länger als Schienen, die 

etwa '!/g länger als Schenkel sind, Endglied kurz, nur um tg 

so lang als das vorletzte Glied. Vorderbeine braungrän oder 
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graugruän, Mittel- und Hinterbeine schmutziggelb bis weiss- 
grän, die Tarsen dunkler, graugrän. 

Imago 8 (lebend). — Augen schwärzlich. Kopf blass- 
gelb, 2—3 Längsstreifen am Scheitel und 2 kleine Höcker- 

chen auf jeder Seite des Gesichtskiels kastanienbraun. — Thorax 
rostbraun, unten lichter. — Abdomen oben immer deutlich 

dunkler als unten, rostrot, an den Seiten mit feinen, schwar- 

zen, verzweigten Linien (subcutanen Tracheen); Unterseite 
blass schmutzgelb, die 2—3 letzten Segmente dunkler gelb. 
— Beine bräunlich gelb oder olivgrän, Vordertarsen gleich 
lang als Schienen, die ebenso lang sind wie die Schenkel. 

Subimago. — Von den iäbrigen Arten durch die zahl- 

reichen und mehr oder minder verzweigten Queradern im api- 

calen Teile des Costalfeldes der Flägel am leichtesten zu 

unterscheiden. 

Körperlänge: Imago ds 7—7,; mm., Imago: 2 7—2 mm. 

Caudalborsten: Imago. J 12—14 ;mm., Im. 2 IO- TLL mm. 

FElägels id Os. ämne Seg 

Larve. — Tracheenkiemen viel schwächer entwickelt, 

sowohl kleiner wie dänner als bei den beiden vorigen Ar- 

ten, und mit schwach sich abhebenden Tracheen. Das grös- 

sere untere Blättchen (wie uäbrigens auch das kleinere Blätt- 
chen) stark asymmetrisch, kurz dreieckig, deutlich länger als 

breit, kurz stumpfspitzig, mit (1. Paar ausgenommen) feder- 

förmiger Tracheation. Das kleinere Blättchen des 1. Paares 

klein, schmal, etwa !/4 so breit als das grössere, beinahe 

zungenförmig, mit abgerundeter Spitze. — Mundteile durch 

die deutlich nur 2-gliedrigen Maxillartaster ausgezeichnet, 

deren Endglied verlängert und !/1+ länger als 1. Glied ist. 

Hab. — Ich traf diese Art von Skåne bis Lappland ver- 
breitet!. Flugzeit Juni—August. 

2. Genus Pseudocloéon MIHI. 

Imago. — Hinterfluägel fehlen ganz. Flägel des J und 

2 glashell, nur im Costal- und Subcostalfelde schwach milch- 

1 Die von: EsB. PETERSEN: (ang. Arb. p. 96 ff.) als Cloéon simile EAT. 

von Dänemark beschriebene Art ist C. pretextum M., wie eine Untersuchung 

von diesem bekommener Exemplare gezeigt hat. 
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farbig; Costalfeld zwischen der Humeralquerader und Bulla 
ohne Queradern; I. Querader zwischen dem Radius und dem 
I. Aste des Sector radii (RP?) bei S und Y inzident d. h. 
trifft Ader £? gerade im Ausgangspunkte der Querader, die 

Ader £” mit Ader LR? verbindet, oder auch kurz ausserhalb 

derselben (d. h. weiter nach der Spitze zu) gelegen. Inter- 
calaradern einzeln. 

I. Glied der Mittel- und Hintertarsen stark verlängert, 
völlig dreimal länger als das 2. Glied, welches fast dreimal 

länger ist als das 3. 

Turbanaugen des Männchens nach vorn sehr divergierend. 
Zangenschenkel wesentlich wie bei Gen. Clocon gebaut. 

Larve. — Tracheenkiemen schwach entwickelt, alle 7 

Paare (am 1.—7. Hinterleibssegment) einfach und mit feder- 

förmiger Tracheation, wie bei Gen. Centroptilum, in der Form 

dreieckig, länger als breit und kurz stumpfspitzig, an das 

grössere Blättchen des 3.—6. Paares bei der Callibaetis- 

IKarve sehr erinnernd (siehe EATON, Revis. Monogr. Pl. 48. 

Fig. 15—18); auch I. Paar von derselben breiten, dreieckigen 

Form. — Oberkiefer nach dem C/oéon-Typus gebaut, ebenso 

die Maxillen, aber die Kieferpalpen deutlich 2-gliederig, das 

Endglied um !/3 länger als das 1. Glied. Endglied (3. Glied) 
der Lippentaster stark entwickelt, dilatiert, am meisten an 

dasjenige der Larve von Centroptilum erinnernd, aber die 

hintere-innere Ecke abgerundet. Fähler und Caudalborsten 

ähnlich denjenigen der Gatt. Cloéon. 

£zier. — Unterscheiden sich im Bau wesentlich von 

Ciloöon. Chorion mit Fixierungsapparaten ausgestattet u. s. w., 

siehe meine »Undersökningar öfver äggen hos Ephemeriderna» 

pag. 2098 ff. 

Typus: Ps. bifidum BGTN. — Siehe »Neue Ephemeriden 

aus Schweden». Entom. Tidskr. Årg. 33 Stockholm io r2 

Pp. IO9. 

Wie schon oben erwähnt, ist das von ESB. PETERSEN, 

ang. Arb. p. 97 beschriebene Cloéon rufulum EAT. die vor- 

liegende Art. — 

Die Affinitäten der beiden Gattungen und zugleich die 

Verwandtschaftsverhältnisse tuberhaupt zwischen den bisher 

Entomol. Tidskr. Årg. 35. H. 3;—4 (1914). 15 
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bekannten Gattungen der Familie Baötide, wie ich mir die- 

selben vorstelle, möchten durch folgendes Schema kurz zum 

Ausdruck gebracht werden können: 

Cloéon (LEACH) BGTN 
/ 

/ 

Pseudoclocon. BGTN 

Callibaetis EAT. få 

Centroptilum EXT. 

Åcentrella BGTN 

Baéetis LEACH. 



Axel Ekblom. 

In memoriam. 

Den 17 augusti avled i sitt hem i Stockholm den väl- 

kände vetenskaplige artisten AXEL EKBLOM. Påföljande fredag 

vigdes i Vasakyrkans vita krypta hans stoft åt mullen. En 

talrik skara av vänner hade fylkat sig kring den blomster- 

prydda båren, bland dem flera av entomologerna. 
Det var ett sällsynt gediget och pliktuppfyllt liv, som 

härmed ändades. Vem anade väl, att AXEL EKBLOM, frisk 

och rödblommig blott några dagar förut, så hastigt skulle 

skördas av obevekligheten. 

Den som skriver dessa rader träffade den bortgångne 

några dagar innan: Han kom då glad och fryntlig som van- 

ligt upp till sin ritarplats på Riksmuseet. Ute på en liten ö 
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i havsbandet hade han kvarlämnat sin familj. Med faders- 
stolthet i ögonen berättade han, huru hans småttingar metade 
abborrar och stekte sig bruna och friska på klipporna. Själv 

unnade han sig obetydlig vila, ty plikten kallade honom. 

Arbete och pliktuppfyllelse gingo likt en röd tråd genom 

hans liv. ; 

Då han kom in från skärgården och familjen, kände han 

sig en smula krasslig, men gick dagen därpå upp till sin 

plats på museet. Efter någon timmas arbete sade han: »Nu 
tror jag, jag går hem och vilar mig.» Han slog mig lätt 

på axeln och tillade: »Ja, då träffas vi om måndag.» 
Den dagen brast hans hjärta. 

AXEL EKBLOM var ej en man av många ord och stora 

gester. Tyst och fridsam och nöjd med det lilla gick han 
sin väg framåt. I hemmet och familjen fann han sin lycka. 

De yttre konturerna av EKBLOM'S levnad äro lätt dragna. 

Son av trädgårdsmästare EKBLOM lärde han sig i unga år älska 

blommorna och naturen. Redan som nittonårig yngling blev 

han engagerad som vetenskaplig tecknare vid Riksmuseet 

och utbildade sig aren 1879—1886 vid Konstakademien till 

konstnär, litograf, kopparstickare, tecknare och målare. 

Under nära fyrtio års tid har han troget fört penna och 

stift i vetenskapens och bildningens tjänst. Den huvudsak- 

liga delen av hans arbete har kommit naturhistoriska riks- 

museet och Bergiilunds botaniska trädgård till godo. Det är 

ett högst betydande och varaktigt arbete han utfört under 

sitt liv. Med lust och nöje gick han tilllsitt arbetevtortart 

med en knapp timpenning skaffa sig och sin familj det dag- 

liga brödet. Sedan många år tillbaka tillhörde AXEL EKBLOM 
entomologiska och naturvetenskapliga föreningarna i Stock- 

holm, där han alltid var en intresserad medlem, som bered- 

villigt ställde sina krafter till disposition. 

Må särskilt vi alla, som haft den fördelen att få våra 

vetenskapliga arbeten illustrerade av hans skickliga hand, med 

tacksam saknad minnas honom. 

Över AXEL EKBLOM'S grav står ristadt med osynlig skrift: 

»Han var en trogen arbetare i vingården»>. 

Eric Mjöberg. 



Litteratur. 

Ett världsomfattande fjärilverk. 

Adalbert Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der Erde. 

lid 

Av de hittills utkomna paläarktiska delarna ådrager sig det 
nyligen avslutade 3:dje bandet, omfattande noktuiderna, bearbe- 
tade av W. WARREN, utan tvivel det största intresset, särskilt ge- 

nom den för oss något främmande systematiken och nomenkla- 
turen. Märkligt nog har i dessa hänseenden länge rått stor olik- 
het i Tyskland och England. Orsakerna härtill skola här icke 
beröras. Ej heller varför vi hittills allmänt accepterat den tyska 
meningen. Det Seitz'ska verket har emellertid och kommer att 
ha den stora betydelse, att de åsikter, som däri funnit uttryck, 

måste vara av värde att känna för varje entomolog med veten- 
skapliga intressen. 

I det följande skall därför ges en översikt av det använda 
HaAMPSON ska noktuidsystemets underfamiljer och släkten, i den 
mån de omfatta svenska arter. Inom parentes anges, i händelse 

av olikhet, de i STAUDINGERS katalog använda släktnamnen eller, 
i händelse av olika omfång, de till släktet hörande arterna. 

> 

Fam. Noctuidee. 

1. Underfam. Acronictine. 

Panthea HB. — Diphthera TR. — Colocasia HB. (Demas STPH.) 
— Arsilonche Lev. — ÄAcronicta TR. — Chamepora WARR. (Acro- 
nyeta auricoma FE., euphorbie E., menvanthidis NYeWw., rumicis 1.). 

2. Underfam. Metachrostine. 

Metachrostis HB. (Bryvophila ”TR.). 

3. Underfam. Euxoine. 

Euxoa HB. (Ågrotis segetum SCHIFF., corticea SCHIFF., cinerea 

SCHIFF., obelisca SCHIFF., orisescens E., cursoria HUFN., nigricans I.., 
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recussa HB., tritici L., exclamationis LL.) — Rhyacia He. (Övriga 
Azgrotis-arter utom de i de följande 6 släktena samt Fpilecta och 
Triphena anförda). — ÖOpigena Bso. (Agrotis polygona F.). — 
Amphitrota WARR. (ÅAgrot. suecica AURIV.). — ÅAplectoides BiLR. 
(Agrot. speciosa HB.). — Anomogyna SGTR. (letabilis ZETT.. obli- 

terata ZLETT., Agr. sincera H.-S., gelida SP.-ScHN. — Euros, HB. 
(Agrot. prasina E.). — Cerastis Tr. (Pachn. rubricosa E., Agrot. 
sobrina Bsp.). — Orthosia "TR. (Ammoconia) — Nenia STPH. — 
Epilecta HB. (Agrot. linogrisea). — Triphena HB. (Agrot. funbria 
L.). — Actinotia HB. (Chloantha polvodon CL.). 

4. Underfam. Hadeninze,. 

Barathra HB. (Mam. brassice 1). — Scotogramma SMITH 
(Mam. trifolii Rott.). — Polia Tr. (Övriga Mamestra-arter, utom 

de nedan i sl. Aplecta, Pachetra, Hadena, Trichoclea och Lasio- 
aycta uppförda, samt Dianth. proxima HB. och Anarta bohemanni 
STGR.). — Harmodia HB. (övriga Dianthoecia-arter). — Aplecta 
GUEN. (Mam. advena SCHIFF., tncta BR., nebulosa HEN.). — Pachetra 
GuUurN. (fulminea FE. = Mam. Leucophea View). — Hadena ScHr. 
(Mam. reticulata Virr.) — Tholera HB. (Epineuronia). — Trichoc- 
lea GrotE (Mam. albicolon SEPP.). — Lasionycta AvrRiv. (Man. 
skrelingia H.-S.). — Eriopygodes Hwmes. (Mythimna). — Xyloma- 
nia HmMes. (Xylomyges). — Monima HB. (Teniocampa). — Cerapte- 
yx Curt. (Chareas). — Hyperiodes WARR. (Leuc. turca 1..). — 
Hyphilare He. (Leuc. lithargyria EsP., albipuncta E.). — Sideritis 
HB. (övriga Leucania-arter). — Meliana CURT. 

5. Underfam. Cuculliane&e. 

Cucullia ScHR. — Calophasia STPeH. — PBrachionycha FB. — 
Dasypolia HB. — Bombycia SteH. — Hillia GrRoTtEe (Crasia). — 
Aporophyla Guen. — Chloantha GuvEn. (Calocampa solidaginis HeB.). 
— Lithophane He (Xylina). — Xylina TR. (Calocampa vetusta HB., 
exoleta L.). — Dichomia HB. (Xylocampa). — Meganephria He. 
(Miselia). — Calotenia Stveu. (Faspidea). — Crino HB. (Had. sa" 
tura SCHIFF. = porphyrea EsP., adusta Esp.). — Agriopis BSD. 
(Dichonia). — Crypsedra WARrr. (Had. gemmea TR.). — Dryobo- 
todes WaArr. (Dryobota). — Valeria SiPH. — Antitype HB. (Polia), 
— Eupsilia HB. (Scopelosoma). — Xantholeuca SteH. (Hoporina). 
— Conistra HB. (Orrhodia). — Amathes HB. (Orthosia + Dycho- 
rista iners GERM. = suspecta HB.) — Cosmia "TR. (Xanthia) .— 

6. Underfam. Amphipyrine. 

Amphipyra "TR. — Stygiostyla Huaes. (Rusina). — Dipterygia 
SteH. — Parastichtis HB. (Hadena-arterna, utom de ovan till Crzzno 

och Crypsedra och nedan till Eremobia och Crymodes förda, jämte 
Miana ophiogramma Esp.). — Olgia HB. (Miana, utom ophio- 

gramma, samt Celena haworthii Curt.). — Erémobia STeuH. (Had. 
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ochroleuca EsP.). — Crymodes GueEn. (Had. furva HB., maillardi 
HB.-G.). — Sidemia Star. (Dyschorista fissipuncta Hw.). — Lupe- 
rina Bsp. (Apamea). -— Trachea TR. — Euplexia Str. — Tri- 
gonophora HB. (Brotolomia). — Talpophila Ks. (Celena matura 
HFEN.). — Lithomoia HB. (Hyppa). — Athetis HB. (Caradrina). — 
Åcosmetia STPH. — Petilampa AURIV. -— Gortyna "ER. (Helotropha). 
— ÅApamea TR. (Hydroecia nictitans BKH., paludis 'TUTt.). — Xan- 
thoecia Hmes. (Gortyna). — Hydrecia GUEN. (MH. micacea EsP.). — 
Pyrrhia HB. — Ipimorpha HB. (Plastenis). — Meristis HB. (Gram- 
mesia). — Calymnia HB. — Dicycla Guen. — Enargia He. (QCos- 
mia). — Phragmitiphila Hmes. (Nonagr. nexa HB., typhe "THNBG.). 
— MHizedra WaArr. (Calamia). — ÅArenostola Hmes. (Tapinostola, 
jfr Oria). — Archanara WKERr. (Nonagria-arterna, utom de ovan 
till Phiragmitiphila förda). — Nonagria "TR. (Senta). — Oria He. 
(Tapinostola musculosa HB.). — Calamia HB. (Luceria). 

7. Underfam. Melicleptriin&e. 

Chloridea Wesiw. (Heliothis dipsacea TL.). — Chariclea CURT. 
— Melicleptria HB. (Heliothis scutosa ScH.). 

3. Underfam. Heliothidinee. 

Schöyvenia AUvRIv. (Anartha guieta HB.). — Anarta "IR. (stau- 
dingeri AURIV., richardsoni CuRrt., myrtilli L., cordigera "THNBG., 

melanopa "TENeG., Mam. rangnowi PÖNG.). — Panolis HB. — Sym- 

pistis HB. (An. melaleuca "TENBG., lapponica TENBG., zetterstedtii 
STGR., funesta PAYK. = funebris HB.) — Panemeria HB. (Heliacea). 

9. Underfam. Erastriane. 

Porphyrinia HB. (Thalpochares). — Eustrotia HB. (Erastria). 
— Erastria Tr. (Enpunelia). — Tarache HB. (Acontia). 

(Underfam. 10. Futeliane och 11. Stictopterine sakna sven- 
ska representanter.) 

12. Underfam. Sarrothripinee. 

Sarrothripus CURT. 

13. Underfam. Acontiane. 

Earias HB. — Hylophila AB. (prasinana 1.). — Hylophilina 
WaRR. (Hyvl. bicolorana FuVEsr.). 

14. Underfam. Catocalin&. 

Mormonia He. (Catocala sponsa L.). — Catocala Sckr. (jfr 

föreg.). — Gonospileia HB. (Euclidia). 

15. Underfam. Phytometrin&e. 

Caloplusia SmwirtH. (Plus. hochemwartiz "FocHENW.). — ÅAuto- 

grapha He. (Plus. parilis HB.): — Syngrapha He. (Plus. diasema 
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Bsp., microgamma HB., interrogatiomis 1.). — Phytometra Haw. 
(Plusia-arter, ej upptagna under de 3 föregående eller det följande 
släktet). — Chrysoptera TLaATR. (Plus. aureum KN., moneta E.). — 
Abrostola OQO. 

16. Underfam. Noctuine&e. 

Scoliopteryx GERM. — Zoxocampa GUEN. — Åäthia HB. (Zand. 
cmortualis ScH.). — Laspeyria GERM. — Parascotia HB. — Pro- 
thymnia HB. — Rivula GvEn. — Zanclognatha TED. (jfr Aöthia). 
— Herminia LATR. — Pechipogo He. Bomolocha HB. — Hy- 
pena ScHr. — Hypenedes Guen. — Schrankia H.-S. ( Tholomiges). 

Einar Wahleren. 

Praktisk-entomologisk litteratur. 

ALB. TULLGREN. JVåra snyltgäster inomhus och i ladugården 

bland insekter och spindlar. P. A. Norstedt & Söners förlag. Pris: 
Nät AFJHSRDsSNSO: 

Så ofullständig kunskapen om våra svenska insekters etologi 
trots allt ännu är, är det av stort värde för oss att äga pålitliga 
uppslagsböcker, där vi finna sammanförda huvuddragen av vad 
vi i det fallet verkligen veta. Ovanstående arbete är för det 
första en sådan värdefull uppslagsbok över några djurgrupper, 
vilkas leverne är ägnat att intressera både lek och lärd. De in- 

sekter och spindlar, som här behandlas, äro ju de oss ekologiskt 
mest närstående bland de lägre djuren, deras liv är ofta intimt 
förknippat med vårt eget, många dela med oss bostad och nä- 
ring, i värsta fall ännu mera. Förf. har gått till sitt verk med 
den praktiske entomologens erfarenhet och med samvetsgranna 
förberedelser; redan 1906 —1908 blevo några av bokens kapitel 
i korthet behandlade i »Tidskrift för hemmet>. 

Men arbetet är icke blott en med omsorg utarbetad upp- 
slagsbok, det har också till följd av förf:s goda stil blivit en bok, 
som man med nöje genomläser, en bok, som således bör tilltala 
såväl fackzoologen som biologiskt intresserade amatörer. 

Efter en kortare redogörelse för de ifrågavarande leddjurens 
byggnad, utveckling och systematik behandlas i systematisk ord- 
ning de olika arterna, deras utseende, levnadssätt och därav be- 
tingade skada samt medel till deras bekämpande. Systematik 
och nomenklatur äro, som sig bör, tidsenliga. De talrika och 
förträffliga illustrationerna äro med få undantag originalbilder, i 
de flesta fall fotografier. 

Till komplettering av förf:s utbredningsuppgifter kan näm- 
nas, att Åchroia grisella är träffad i bikupor vid Alnarp (THOM- 
Son, Opuscula X, pag. 1038) samt att Endrosis lacteella är allmän 
ännu i Ångermanland (Ent. tidskr. 1912, p. 103). 
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IVAR ”TRÄGAÅRDH. Sveriges skogsinsekter. "Hugo Gebers för- 
lagstekbrs halt: 17:35 03 Inb. 9:50: 

Vår skogsentomologiska litteratur efter 1867 — då A. E. 
HOLMGRENS »De för träd och buskar nyttiga och skadliga insek- 
terna» utkom — är i själva verket icke så fattig. Sedan den 
tiden har vår erfarenhet bl. a. riktats genom de svåra härjnin- 
garna av tallmätaren 1889—90, nunnan 1898—1902 och löv- 
skogsnunnan 1898, och även rörande de mindre farliga skogs- 
insekterna har åtskilligt skrivits. Men denna litteratur har varit 
starkt splittrad, och behovet av ett sammanfattande arbete'har 
länge, främst, förmodar jag, från skogshåll, varit kännbart. Att 
förf. velat åtaga sig det säkert ingalunda lätta företaget att sam- 
manarbeta inhemsk och för oss tillämplig utländsk erfarenhet om 
skogsinsekternas liv, betydelse och bekämpande till gagn för våra 
skogars rationella vård, skall säkert hälsas med tacksamhet icke 
blott av skogsmännen själva utan även av alla allmänintresse- 
rade entomologer. 

Planen är ungefär densamma som i det nyss anmälda ar- 
betet. Efter några kapitel om insekternas allmänna organisation 
och förhållande till skogen behandlas i systematisk följd de olika 
insektordningarnas representanter, varvid åt de skogligt viktiga 
arterna ägnats mera ingående skildringar av deras levnadssätt 
och skadegörelser; därpå följa ett par kapitel om gallbildningar 
och insekternas bekämpande samt kombinerat biologisk-morfo- 
logiska bestämningstabeller. Arbetet utgör en ståtlig volym, rikt 
och instruktivt illustrerad med till största delen originalbilder, 
oftast fotografier, av utvecklingsstadier, skadade växtdelar o. dyl. 
Blott i något enstaka fall ha fotografierna lyckats mindre väl 
(t. ex. den rent vilseledande imagobilden av tallflyet). 

Förf:s intresse, som varit levande för de forstligt viktiga 
skadeinsekterna, vilka utgöra arbetets värdefulla huvuddel, synes 
ha sjunkit något inför de i skogshänseende mera likgiltiga grup- 
perna att döma av en del oriktigheter, som däri insmugit sig. 
Så har genom en olycklig omkastning almbladlusen råkat bli 
kallad Zetraneura ulmi 1 stället för Schizoneura ulmi, medan det 
förstnämnda namnet rätteligen tillhör almgallusen, som förf. be- 
nämnt Schizoneura lanuginosa. Särskilt har enligt undertecknads 

måhända något partiska uppfattning diptererna i ett och annat 
blivit en smula styvmoderligt behandlade. Nomenklaturen exem- 
pelvis är där onödigt ålderdomlig (t. ex. Zipula crocata, som i 
över 30 år 1 svensk litteratur med rätta förts till släktet Paciyr- 
7hina), och i fråga om cecidomyiderna är den ej ens konsekvent 
bibehållen i de olika kapitlen. Att Agromyza och Phytomysza ra- 
kat bli förda till Åznthomvide är naturligtvis en lapsus. De smärre 
inadvertenser och inkonsekvenser anmälaren för övrigt iakttagit 
äro 1 likhet med de nämnda rena oväsentligheter inför arbetets 
viktiga huvuduppgift. 
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Såsom bidrag till kännedomen om skogsinsekternas utbred- 

ning kan nämnas, att Zeuzera pyrina av anmälaren tagits vid 

Stockholm samt även är känd från Ångermanland (Ent. tidskr. 

103, p-esj och Katt Melolontha hippocastani sällsynt träffats i 

Ångermanland. 
Einar Wahlgren. 



Smärre meddelanden och notiser. 

Fjärilsfynd. — I Ent. Tidskr. för förra året h. 2—4 läm- 
nade jag en förteckning över hittills funna macrolepidoptera från 
nordsmåländska höglandet. Sedan dess har jag av doktor R. 
NORDENSTRÖM, Linköping, erfarit, att /Vemeobius lucina av honom 
blivit tagen vid Högatåget (Högåsen) nära Bors järnvägsstation 
den 28 maj 1900. Vidare fanns Dasypolia templi THUNB. våren 
1913 vid Jönköping av skolynglingen GEORG STAHLBERG. Inne- 
varande höst har jag i Ljungarumsskogen intill Jönköping tagit 
Cidaria (Larentia) juniperata IL., som förut där icke anmärkts. 

Periconia strigillaria HB. Sm. Sävsjö (GUNNAR SVENSSON). 

C. O. von Porat. 

Simmande nattslända. —- Det är ju icke ovanligt att få 
se uppskrämda phryganeider halvspringande och halvflygande tan- 
gera vattenytan under sin rädda flykt. Men att se en sådan utan 
yttre anledning med regelbundna simtag förflytta sig på vattnet 
från ett ställe fill ett annat hör väl ej till vardagligheterna. Där- 
för blev jag 1 somras rätt överraskad, när jag en junidag vid 
middagstiden passerade ån, som sammanbinder Rocksjön och 
Munksjön, och fick se hur en »fläckig nattslända» [Holostomis 
phalenoides (1..)] lugnt och med jämna simtag förflyttade sig några 
meter på vattenytan i riktning mot mig, tills hon fann vilostad 
på ett näckrosblad. Hon begagnade därvid, som jag tyckte, sina 
stora framvingar och det med god verkan, ty farten var jämn 
och ganska snabb. Framvingarna äro, som bekant, ganska fasta, 

pergamentartade med starka framkantsnerver, nästan glatta, enär 
håren äro synerligen korta (knappt synliga under vanlig svag 
lupp) och glesa, samt mattglänsande och liksom fernissade. Slän- 
dan kom icke. såvitt jag kunde förmärka, flygande med nedslag, 
utan hade sannolikt börjat sin färd simmande från stranden eller 
någon vattenväxt. — AH. phalenoides hör för övrigt ju till säll- 
syntheterna i vårt land, där bon hittills anträffats blott vid Frös- 
vidal i Nerike och vid Jönköping. Flygande väcker hon ju upp- 
märksamhet genom sin vackra mörkfläckiga teckning på vingarna 
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och sin storlek (60—70 mm. emellan vingspetsarna); simmande 
däremot kan hon lätt förbises. Kanske simningen är en skydds- 
åtgärd om dagen, då hon i flykten lätt kunde uppsnappas av sina 
fågelfiender. 

CC OM vomRROKaG 

Ruvande myriopoder. — Under sökandet efter myrio- 

poder vid Kungsör, där jag på 188o--9o0-talen tillbragte några 
somrar, påträffade jag flera gånger honor av Geophilus ferrugt- 
neus intimt slingrade omkring vita äggklumpar. Många ägg 
voro halvkläckta, och ungar av samma Geop/ilus-art framträdde 

därur, vilket ju tydde på, att här ett fall av ruvning och vård 
om den hjälplösa avfödan förelåg. Men eftersom denna myriopod 
är, trots sin blindhet, hänvisad till animalisk föda, som uppsökes 
i jordtäckets yta, kunde det måhända varit rovlystnad, som för- 
anledde sammanträffandet. Att det emellertid var ruvning, be- 
styrkes av följande. I GUnHTER, Einfährung in die Tropenwelt 
(Ceylon), Leipzig 1911, S. 42, berättar förf. vid tal om er annan 
rofmyriopod, den ganska stora (150—185 mm.) Scolopendra sub- 
spinipes: »Jag fann henne vanlig under kokosnötter, som lågo 
hopade vid foten av kokospalmer. Uppskrämda sprungo djuren 
sin kos, blott honan blev kvarliggande ringlad omkring sina ägg, 
när hon hade sådana». — Och i HaasE, Die ind.-anstr. Myriop. 
I Chilopoden, Berlin 1887, s. 12, uppgifver han, stödd på rys- 
sarne METSCHNIKOFFS och SOGRAFFS undersökningar: »När em- 
bryot lämnat ägget för att undergå sin därefter följande första 
utveckling, betäckes och försvaras det av den till ett nystan hop- 
rullade modern, vilket torde vara förhållandet hos alla Chilo- 

poda epimorpha>. 
Cr OQO: vonsFoRdi. 

Till författare av praktiskt-entomologiska arbeten i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. — Undertecknad, som 
enligt överenskommelse med redaktionen av den nyligen startade 
engelska tidskriften »Review of applied Entomology» åtagit sig 
refererandet av den praktiskt-entomologiska litteraturen i dessa 
länder, tillåter sig härmed göra en hemställan till författare av” 
dylika arbeten att insända separat av dessa. 

Dr. Ivar Trägårdh. 
Adr.: Experimentalfältet. 

»Klipp»-katalog över svenska skalbaggar. — Framlidne 
bokhandlaren N. A. DILLBERG i Kalmar uppsatte för åtskilliga 
år sedan en katalog över Sveriges skalbaggar 1 överensstäm- 
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melse med Grur's bekanta »Catalogus» etc. Namnen äro avsedda 

att utklippas och användas i samlingar. Arbetet är omsorgsfullt 

och prydligt utfört. Till det billiga priset av 5 kronor pr exem- 

plar kan katalogen nu erhållas, om man hänvänder sig till änke- 

fru DILLBERG, Kalmar. 

Vetenskapliga understöd. — Kungl. Vetenskapsakademien 

har tilldelat fil. dr. ABR. ROMAN ett understöd å kr. goo som 

bidrag till hans forskningsresa i Brasilien samt fil. mag. A. KEM- 

NER kr. 200 för att idka studier rörande staphylinidernas larv- 

former. Båda understöden utgå ur fonden för »REGNELLS Zoolo- 

giska gåvomedel.> 

Dödsfall. — Den 2 december avled i sitt hem å Lidingön 

f. d. föreståndaren för Centralanstaltens entomologiska avdelning 

professor Sven Lampa. En utförlig nekrolog kommer att inflyta 

i nästa årgång av tidskriften. 

Skogsentomologbefattning. — Den av styrelsen för skogs- 

försöksanstalten och den blivande skogshögskolan i skrivelse till 

Kgl. Maj:t begärda laboratorsbefattningen i skogsentomologi, 

vilken upptogs i statsverkspropositionen för 1914 års riksdag. 

blev av densamma beviljad. Platsen kommer att anslås ledig på 

nyåret och skall tillträdas d. 1 april 1915. 



Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Sammankomsten den 23 maj 1914. 

Meddelades att föreningen genom döden förlorat sin heders- 
ledamot av z2:dra kl. fröken ANNA SOFIA WAHLBERG samt sin 
ordinarie ledamot fil. kand. R. BRYANT-MEISSNER. 

Till medlemmar i föreningen hade av styrelsen invalts fil. 
stud. C. G. LEWIN HERMANSSON, Halmstad, läroverksadjunkten 
AXEL HARPEN, Oskarshamn, samt folkskolläraren G. FOGELQVIST, 
Halmstad. 

Revisionsberättelse för år 1913, som här nedan in extenso 
införes, upplästes och godkändes, varvid styrelsen beviljades full 
och tacksam ansvarsfrihet. 

> Undertecknade, utsedda att granska Entomologiska För- 
eningens i Stockholm räkenskaper för år 1913, få efter fullgjort 
uppdrag avgiva följande: 

Revisionsberättelse, 

Nlimanna kassan. 

Inkomster : 

Behållning från 1912 5 IG 119: 67 
JATSAV SLELE Tr NE keys a) a BLT Res Kers Re el AR TSG 
Bibliotek eta:s eds ara ka Sö NO a ANSE EA LA 54: 50 
En töm Ol SiS köulTaS krita sea AE 500: 58 
Uppsatser a PraktsEntomolo st. sk .s se OG: 30 
TTSEKElDINA vat så NA sed arne ELR RA IE NE 247: 86 
UPPl-AEantor, försang 6 äs sg sk 1933:0510 I5l9roNSo 
Bristär sus vers hed Jå MASEA Mil NRA PARAS 3 9: 49 

Kronor 4,040: 05 



FÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Utgifter: 

Biblioteket” =... - AKT TS RNE 

Entomologisk Tidskrift : 

Uppsatser i Praktisk Entomologi - 

Diverse omkostnader 

Föreningens fonder: 

FERRIRRIEGNELT S TONGA «4 os, oe & fo an a 

P. F. WAHLBERG'S fond . 

Ständiga ledamöters fond 
CLAES GRUL's stipendiefond 
ÖSCAR SANDAHL'sS fond 

I. W. SMitT's fond . 

Tillgångar: 

Obligationer 3 

På deposition i bank . 
På sparkasseräkning 
På upp & afskrifning 

Kassa-Konto . 
Innestående räntor 

Kapital-Konto 

Skulder: 

Föreningens fonder, som ofvan . . 

Å särskilt Inventariekonto är föreningens bibliotek och förlags- 

artiklar upptagna till brandförsäkringsvärdet . 

Ledamöternas antal voro vid årets slut: 

HIEd ersLe danlo tel. ser rd Se sn La TD 

Korresponderande ledamöter FAP 10 

Skandisa edan Otete- Era Ls fS Sta 22 

Årsledamöter Ar Är a Se re RR RR (ör 

ÄTSTe dan o ter. 1 Ian de a es SES EG 
Summa 217 

Kronor 26,1 

233 

25 2 

OTO: 

159: 72 

Revisorerna, som genomgått och granskat samtliga räken- 

skaper och verifikationer ävensom värdehandlingarna, hava där- 

vid funnit allt i god ordning och utan ånleduing till någon an- 

märkning. 
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På grund härav hemställa vi härmed till Föreningen, att 
full och tacksam ansvarsfrihet måtte beviljas Entomologiska För- 
€eningens styrelse och kassaförvaltare för räkenskapsåret 1913. 

Stockholm den 22 april 1914. 

Justus Cederquist. Å. K. Aronzon.» 

Meddelades att föreningens ansökan hos styrelsen för Central- 
anstalten för jordbruksförsök om bidrag för fortsatt utgivande av 
>Uppsatser i praktisk entomologi» avslagits. - Med anledning 
härav beslöt föreningen, 

dels att nedlägga utgivandet av nämnda publikation, 
dels att hos Centralanstaltens styrelse hemställa om att 

Entomologiska Avdelningens publikationer måtte gratis utdelas 
till föreningens medlemmar, 

dels att föreningens klichéer av prakt.-entomologiskt in- 
tresse skulle till Centralanstaltens entomologiska avdelning över- 
lämnas, 

dels ock att i föreningens tidskrift skulle beredas plats för 
referat och smärre meddelanden rörande prakt.-entomologiska 
frågor. 

Till föreningens vandringsstipendiat för år 1914 utsågs stu- 
deranden H. ALLANDER, Norrköping. 

Sammankomsten hölls å Centralanstaltens för jordbruks- 
försök entomologiska avdelning, vars nybyggnad togs i betrak- 
tande. Efter sammankomsten bereddes medlemmarna tillfälle gå 
igenom det under byggnad varande Riksmuseum, varefter gjor- 
des ett besök i Bergianska trädgården. 

Sammankomsten den 26 september 1914. 

Till medlemmar 1 föreningen hade av styrelsen invalts fi. 
kand. K. E. JOHANSSON, Mariannelund, "och studeranden vid 
Stockholms Högskola KNUT SJÖBERG. 

Genom döden hade föreningen förlorat sina medlemmar 
professor V. B. WITTROCK samt artisten AXEL EKBLOM. 

Vid sammankomsten höll Dr. E. MJÖBERG ett av skioptikon- 
bilder och samlingar belyst föredrag: Entomologiska studier i 
Queensland. 

Slutligen demonstrerade artisten D. LJUNGDAHL några syn- 

nerligen vackra serier av Brephos nothum och parthenias samt 
Hadena illyrica, samtliga exemplar från Stockholmstrakten. 
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AHLBERG, OLOF, Några för Halland nya coleoptera =. ooooooc---- 
ARM (GS Bladluskärjnimg: pa bok s > orsa fe fö lea 
AMMITZBÖLL, J., Kan något ytterligare göras för studiet av den 

SVCD SkaMUnSektfa ln an sko = sees one Be at Ane Oe 

ANEERIDVIE NG SE GRR. SVENS LAMPA cf. Med SpOLtfätt — —c.o.oocoo oc 

BENANDER CRER ENA Ota uj db SlylOeooooccscsl oso Bien oss lent 
BENGTSSONS SIMON, Eine Namensanderungr..m—osm 

JANSSON, ANTON, Åiraphilus elongatus GYLL. och Åiraphilus 

RCNEDNIGSE TER AMI ORRER IA SG Fn LIRA 0 TE EA O Alec 

= Zur: Biologie des: Fhorictodes Heydenm RYTTR doom 

a RK NOMUCUS. MONO LKAPAuUS FABR os sr USE RR oe LE 

— —, Bidrag till kännedomen om den svenska skalbaggfaunan 

KEMNER, NI AG: OM Di VON HACKWITZ +. Med porträtt... 

LJUNGDAHL, D., Några lepidopterologiska anteckningar jämte en 
dElpuppb ES krlvnin Sak osa eo oseedect a JES reas lleoste LAB 

i SDS LONS kinin sbag ses 4 NA Tea IE a 
LUNDBLAD, O., Branchinecta och Polyartemia i Härjedalen 

mö fanteckhindar (Om våra vattenhemiptelen —o sosse 

MJÖBERG, ERIC, Uber eine neue Gattung und Art von Anopluren 

a RS MEGKIORISSTTICKOUW SKÖTA Spå SE sBE L E O 

NORDENSTRÖM, H., Några fynd av parasitsteklar under år 1914... 
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RINGDAHL, OSCAR, Entomologiska anteckningar från västra 

Närten Er vs NR SAR SAR 

— —, Anteckningar till släktet Hydrophorus FALL..oooooooocoom- 

mm UNGA SVENSKA” LIP terar os LESS SENT BT VA ME 

"TRÄäGÅRDH, IvaArR, Tallskottvecklaren (Evetria buoliana SCHIFF.), 

ännu en till Nordamerika från Europa importerad 

FACSISC' TESTAR [ALTARE Tr EA SANN 
TULLGREN, ALB., Sveriges insektvärld utforskas av — utlänningar! 
a FL OrESVETSeL ny skalbagge" SOeR Fi SA 
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WAHLGREN, EINAR, Några anteckningar rörande svenska Odonata 

OCK SINEUKOP LEN A:S oc Moor see es rg AE AES ORTEN ENSE IRNINNNAA 

— —, Svensk Insektfauna: 10, 1. Småfjärilar, Mottfjärilar (Ppyza- 

Zzdina). Med, plyT—IV555 ee SSR 
WERNER-NIELSEN, J., Nyreflekkens farve hos Scopelosoma satel- 

litia I 

Litteratur. 

FriscH, KARL VON, Der Farbensinn und Formensinn der Biene. 

Av” GÖSTA R3 CEDERGREN: tocorsbooser oc Se SET EVE SENSE 
ÅHLANDER, FR. ÉE., Svensk entomologisk och arachnologisk litte- 

FALUT LATE IOK ÖTS RYAN ENNDINSE RESER AN ae: Sn 

Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm: 
Sammankomsterna den 14 december 1914, den 11 februari 

1915 och den 9 april 1915 

Entomologiska Sällskapet i Lund: 
Sammankomsterna den 14 februari 1914, den 29 april 1914, 

den 3 oktober 1914 och den '5 december 1914 =,---.—— 

Sid. 

Sid. 



Entomologiska dagboksanteckningar 

från västra Jämtland. 

Av 

Oscar Ringdahl. 

Min sedan länge närda önskan att få se några av våra 

svenska fjäll i verkligheten, komma dem in på livet och taga 

dess växt- och djurliv i betraktande gick sommaren 1913 i 

uppfyllelse, då naturen så att säga tog ut sin rätt och prompt 

fordrade, att jag skulle ge mig av. Resan ställdes till några 

lätt tillgängliga fjälltrakter i västra Jämtland. Tre veckor 

tillbragte jag i Undersåker, och med utgångspunkt från Eds- 

åsen, en liten by, belägen ett par km. väster ut från Un- 

dersåkers station, gjorde jag dagliga utflykter i trakten där- 

omkring, varvid som oftast de närliggande Vällistafjällen blevo 

mitt mål. Särskilt låg det mig om hjärtat att under dessa 

strövtåg försöka lära känna insektlivet och speciellt tvåvin- 

garna, för vilka jag under flera års tid på det livligaste in- 

tresserat mig. Ett ej ringa antal arter lyckades jag även 

insamla under den korta tiden, men lätt begripligt var det 

för mig, att ett längre uppehåll än detta var nödvändigt för 

en intimare och fullständigare kännedom om ifrågavarande 

art- och individrika grupp. För att kunna fortsätta under- 

sökningarna sökte jag därför ett reseunderstöd från Veten- 

skapsakademien, vilket även ur REGNELLI's zoologiska gåvo- 

medel kom mig till del, och jag kunde således redan följande 

sommar fortsätta mina iakttagelser. 

Resan anträddes den 15 juni från Hälsingborg, och jag 

framkom till Undersåkers station följande dag efter 32 tim- 

mars tågresa. Vid den första anblicken av fjällen märkte 

jag, att betydligt mera snö fanns på dem nu än som var 

Bntomola Tsdskr. Årg. 302 Hy I (1915): I 
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fallet ungefär vid samma tid det förra året. Åreskutan var 

just nu som präktigast, och jag kunde ej nog beundra det 

imponerande berget. Stora mängder snö syntes ha smält de 

senaste dagarna på fjällen att döma av Indalsälven, som var 

väldig i sitt lopp och översvämmade stränderna, så att träd 

och buskar stodo i vatten. Min bostad blev under de när- 

maste tre veckorna liksom det förra året Edsåsen. Edsåsens 
södra sluttning är delvis uppodlad, och ägorna begränsas av 

gärdesgårdar, som löpa ned mot Hennån, ett litet biflöde till 

Indalsälven. De öppna slåtterängarna prunkade av maskros, 

nu i sin fulla blomning. Det fanns rikligt med Carum carvi 
och Åunthriscus silvestris, den förra börjande blomma, den 

senare i knopp. Den vackra Melandrium rubrum växte i 

fläckar, och överallt lyste BZarbareas gula kvastar. För övrigt 
prålade WVzola tricolor i vackra färger. De naturliga ängarna 

voro nog örtrika, men blomningen hade ännu ej kommit i 

full gång. Bland de arter, som där blommade, må nämnas 

Antennaria dioica, Alchemilla vulgaris, Potentilla erecta, Viola 

hirta och biflora, Gewm rivale, Ranunculus, Polygala och 
Anthoxanthum. De båda storbladiga örterna Aconztum och 

Geranuwm silvaricum stodo i knopp. Den vedartade växt- 

ligheten på dessa ängar utgjordes mest av småbjörkar, sälg 
och gråal. Nedanför sluttningen utbreder sig granskogen, 
här och där öppen för mossar med dvärgbjörk och hjortron 

eller lämnande rum för kärr med videbuskar och bestånd av 

Spiraea ulmaria. Av insekter lade man de första dagarna 

särskilt märke till växtsteklarna, som påtagligen voro de allra 
allmännaste. Den mesta uppmärksamheten ägnade jag den 

stora flugfamiljen Ånthomyidae, med vilken väl knappast nå- 

gon annan insektfamilj inom våra fjälltrakter i artrikedom 
torde kunna tävla. Men ännu voro anthomyiderna ej talrika, 

och de flesta, som fångades, hade pannblåsa, vilket visade, 

att de nu som bäst höllo på att utveckla sig. Av släktet 
Hydrotaea syntes endast enstaka ex. av dentipes FABR. På 

buskarnas blad observerades Trichopticus nigritellus ZETT. 

tämligen allmänt samt enstaka 7. longipes ZETT. På klä- 

derna visade sig redan honorna till 7. decolor FALL. Hur 

vanlig honan till denna art än är i dessa trakter, är det för- 

vånansvärt, så sällan man lyckas påträffa hannen. Denne 
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är också så olik honan, att man vid första ögonkastet tror 
sig ha att göra med en helt annan art. Allmänna voro 
Hydrophoria conica - WIED., Pegomyia haemorrhoa ZLETT., 
Chortophila pratensis MEIG. Av den nämnda Pegomyia-arten 

var det endast hannarna, som voro allmänna. De till färgen 

helt olika honorna förekommo mera sparsamt. Under björ- 

karna kretsade de vanliga Fannia-arterna Zncisurata ZETT., 

scalaris FABR. och serena FALL. Vid en liten bäck fann jag 

på blommande kabbelök både Coelomyia spathulata ZETT. 
och subpellucens ZETT. I synnerhet gladde mig fyndet av 

den senare, eftersom det var första gången jag påträffade 
denna karakteristiska art. På björkstammar visade sig all- 

mänt Mydaea quadrimaculata FALL. Vid marken flögo bland 

örterna, liksom sökande, tachinider, såsom Ernestia truncata 

ZETT. och Åparomyia dubia FALL. Av empidider lade man 

särskilt märke till Pachymeria nitida MEIG., en art som var 

mycket allmän, och som kretsade i små svärmar under träden. 

Många voro i parning, och honorna utsögo under akten 

småflugor. . Ovan vattnet i torvgravar och pölar flög fram 

och tillbaka Hzilara interstincta FALL., som troligen var den 

vanligaste arten av släktet. Bland syrphiderna voro särskilt 

Chilosia-arterna ; allmänna: vernalis FALL., nigripes MEIG., 
albitarsis MEIG. och paganra MEIG. 

Snödrivorna på fjället lockade och den andra dagen be- 
gav jag mig uppåt Vällista. Följde därvid den av turister 

vanligen begagnade vägen till Vallbo. Den är först körväg 

ned till Hennån, där en liten såg drives. Sedan upplöses 
den i kreatursstigar, som efter ett stycke åter förenas, och 

vägen bär uppåt i en bäckfåra. Hela tiden går man genom 

vacker granskog och över en och annan liten bäck eller ett 

kärr, där man sommartiden lätt tager sig fram. Blåbärsriset 
blommade rikt. Värmen var ganska hög men insektlivet 

dock ännu ej rikt. De besvärliga plågoandarna mygg och 

bromsar voro ännu ej färdiga. Vid kärr och bäckar blommade 

Caltha, och där sågs Phaonia-arter såsom consobrina ZETT. 
och alpicola ZETT. samt Pipiza 4-maculata PANZ. Den bred- 

vingade Empis borealis I. flög i sällskap fram och tillbaka 

över fuktiga ställen, och honorna sågos ofta i små svärmar 
dansa upp och ned vid grangrenarna.  Uppkommen till björk- 
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regionen såg jag, att ännu mycken snö låg kvar. Björkarnas 

blad voro endast till hälften utslagna, och marken var brun. 

Det kändes så egendomligt att från värmen i barrskogens 
nedre del komma upp till snön i björkskogen, där det var 

svalt och där det i mycket påminde om en marsdag i Skåne. 
På stenar i björkbältets övre del satt överallt en liten grå 
Chortophila, mycket lik trichodactyla ROND. men saknande 

mellantarsens beborstning. Sällsynt fann jag Lispocephala 

alma MEIG. Växtsteklarna voro allmänna här liksom vid 
Edsåsen. Insekterna voro dock ganska fåtaliga, och efter att 
ha insamlat något i mina burkar, vände jag åter tillbaka. 
Mot kvällen håvade jag i en liten mosse, där i torvgravar 

Hydrophorus borealis LW. var mycket allmän tillsamman med 

Dolichopus maculipennis LETT. och Khaphium longicorne FALL. 

De tvenne följande dagarna voro mycket varma. En 

och annan broms, Zabanus aterrimus MEIG. och 7. montanus 

MEIG., visade sig... Enstaka ex. av Phaonia perdita MEIG. 

och Eustalomyia histrio ZETT. på trädstammar. Av dagfjärilar 

flögo allmänt vid Edsåsen FPzreris napi L., Vanessa urticae 

Ti ROckT Mkeolarrubo is. 
Den 21, 22 och 23 juni ställde jag åter mina vandringar 

till fjälls. Det var ganska ansträngande att dagligen göra 
dessa fjällturer, men jag belönades, ty jag fick se, huru in- 

sektlivet för var dag utvecklades och blev rikare. I barr- 

skogen började nu (den 23) de båda Hydrotaea-arterna 

scambus ZETT. och Pandellez STEIN att uppträda. De er- 

sätta här de på låglandet allmänna HH. meteorica L. och 

ärritans FALL. och ha liksom dessa den vanan att flyga kring 

människan och slå sig ned på kläderna och i ansiktet. Det 
tycktes mig, som om de alltid voro allmännast i barrskogen 

på fjället, men de förekommo även i dalsänkorna och följde 
alltid under gott väder med upp på fjällheden i sällskap med 
bromsar och mygg. Chrysotoxum fasciolatum DEG. och 

Syrphus venustus MEIG. svävade över gångstigen i barrskogen, 

och även i björkbältet förekom den senare allmänt. På häst- 
spillning sågs Polietes nigrolimbata BONSD. i enstaka ex. 

Sedan jag passerat björkskogen, var jag snart uppe på fjäll- 

heden. Vällistafjället är ett flackt berg, som på sin högsta 

punkt när föga över 1,000 m., på horra sidan öppnande sig 
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i en bred sänka, däri drivornas smältvatten samlas till små 

bäckar, vilka förenas till en huvudbäck, som forsande rinner 

ned till Hennån. I väster ligger fjällheden öppen och sam- 

manhänger med Grovfjället, och i sänkan mellan dessa berg 

ligger en liten sjö, svårtillgänglig på grund av de sumpiga 

omgivningarna. I en bäckdal ovan trädgränsen flög ej säll- 

synt ÅÄrgynnis Freyja THNBG. På fjällheden var det ganska 
gott om tvåvingar på blommande Safir, hjortron. Silene 

acaulis och Azalea. På videhängena observerade jag flera 

små anthomyider och empidider, såsom Chortophila parva 

R. D. och Iteaplila Macquarti ZETT. Den svartglänsande 

Empis lucida ZETT. kretsade överallt i den klara luften, likaså 

hannarna till Phaonia lugubris MEIG. och alpicola ZETT., 

vilka båda voro mycket allmänna. På Silene acaulis, kanske 

den fjällblomma, som har mest insektbesök, fann jag allmänt 

de för fjällheden så karakteristiska tvåvingarna ZTrichopticus 

subrostratus ZLETT., Limnophora triangulifera ZETT. och flera 

av de svårutredda Limnophora-arterna, ÅAcroptena frontata 

ZETT., Pegomyia lurida ZETT., Chilosia melanopa ZETT. och 

andra. Hjortronblommorna voro också mycket besökta i 
synnerhet av Phaonia- och Trichopticus-arter. Överallt vid 

smältvattenpölarna och ofta invid själva snön förekom i stort 

antal en Hydrophorus-art, mycket lik borealis LWw. men väl 

skild från denna. Arten synes mig stå rufibarbis GERST. 
nära, men av denna art är endast 2 beskriven, ehuru VERRALL 

även upptager J men ej beskriver den. Efter mina egna 

iakttagelser tillhör borealis LW. mera mossarna och de lägre 

fjälltrakterna, under det den andra är karakteristisk för hög- 

fjället. Mot kvällen gjorde jag på fjället vanligen de rikaste 

skördarna av anthomyider, som då i mängd slagit sig ned 

på stenar och på marken. Skalbaggsfaunan” på land tycktes 

mig fattig. Ehuru jag upplyfte en massa stenar, fann jag ej 

mycket därunder: enstaka Vebria Gyllenhalii SCH., Patrobus 

excavalus PAYK. och septentrionis DEJ., Harpalus nigritarsis 

SAHLB. och små kortvingar, Åcidota crenata F., Anthophagus 
alpinus F. och omalinus ZLETT., Geodromicus globulicollis ZETT. 

På en stenhäll sprang en grönglänsande, snabbfotad Ancho- 

menus ericetz PANZ. Silpha lapponica HERBST. kom flygande, 

x Med bestämningen av en del skalbaggsfynd har Postexpeditör B. Va- 

renius haft godheten hjälpa mig. 
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glänsande i solskenet, och slog ned bland björkriset för att 

sedan kila ner i mossan. I en vattensamling strax ovan träd- 

gränsen var ett rikt djurliv. Vad jag först lade märke till 
var de feta grodlarver, som överallt summo kring på den 

mossiga bottnen. På ytan virvlade i små sällskap Gyrinus 
marinus GYLL. Alla dytisciderna hade samlats i en liten 

vik, där det var ett rörligt liv. Förargligt nog hade jag in- 

gen vattenhåv med, varför jag fick göra fångsten med bara 

händerna, men detta gick bättre, än jag väntat. Sedan skor 

och strumpor dragits av, vadade jag en lång stund i det 

ljumma vattnet, försiktigt kännande med foten för att ej sjunka 

ned i den mjuka mossdyn. Flera dykare voro allmänna: 

Ilybius angustior GYLL., I guttiger GYLL., I. aenescens ”THOMS., 

Gaurodytes congener PAYK., Hydroporus elongatulus STURM. 

Ej så allmänna voro Scytodytes arcticus PAYK. och Rantus 

bistriatus BERGSTR., och den största av de arter jag såg här, 
Cymatopterus dolabratus PAYK., var sällsynt. Även dykare- 

och små trollsländelarver  summo kring mina fötter. Två 

Corixa-arter voro mycket allmänna. 
Den 26 juni skedde ett omslag i vädret. Från att förut 

ha rått hög värme sjönk temperaturen hastigt och gick ej 
över + 11? C., och kallt regn föll hela dagen. 'Insekterna 
voro som bortblåsta. På e. m. följde jag Hennån och vände 

på stenar i vattnet för att med pincetten nypa de plecopter- och 

ephemeridlarver, som klamrade sig fast på deras undersida. 

Nästa dag kom åter med gott väder. På Edsåsens södra 
sluttningar fortsatte jag med samlandet. Leptis scolopacea L. 
var otroligt allmän och fanns överallt: på trädstammar, väggar, 

blad, stenar och örter. Likaså var Empis tesselatra F. allmän 

och fråssade på de allestädes närvarande anthomyiderna. Av 
släktet 7Trichkopficus uppträdde nu synnerligen allmänt: nigri- 
tellus ZETY., hirsutulus ZETT., innocuus ZETT., longipes ZETT. 

och decolor FALL. På de fuktiga ängarna i sänkan visade 

sig allmänt bland örterna Dolichopus-arter, sasom ungulatus 

L., brevipennis MEIG., discifer. STANN., urbanus MEIG., plu- 

mipes SCOP., lepidus STAEG. och picipes MEIG. På trädstam- 

marna klättrade en liten Medeterus, troligen tristis ZETT. På 

en björkstam fångade jag en vacker, smärt Phaonia-art, när- 

besläktad med FP. fuscata FALL. men hittills ej beskriven. 
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Den har av professor P. STEIN betecknats med gracilis STEIN 

IN LITT. Hundkäxen började nu blomma, Geranium silvati- 

cum blommade mycket rikt, och även den ståtliga AÅconztum 

slog ut en och annan blomma på den soliga sluttningen. Såg 
denna dag en hanne av Åzwnthocharis cardamines L., det enda 
exemplar jag iakttog här. 

Söndagen den 28. Hela dagen ideliga regnskurar, tem- 
peraturen ej överstigande + 10”. Under natten snöade det 

på fjällen, och de voro på morgonen vitspräckliga av snön. 

Under måndagen var det också mulet och kallt, men regnet 
hade upphört. På läsidan av gärdesgårdar och buskar uppe- 
höll sig så gott som allt, vad tvåvingar hette. Här sutto 
allmänt de förutnämnda Zrzichopticus-arterna förutom enstaka 

ex. av de mera sällsynta 7. mutatus FALL. och hans ZETT., 

ÅAlloeostylus Sundewalli ZETT. allm., Phaonia morio ZETT. och 

Zugubris MEIG. allm., vagans FALL. sällsynt, flera Limno- 

phora-arter, Symphoromyia crassicornis PANZ., Haematopota 

pluvialis L. och andra. De voro alla dåsiga och kunde tagas 

"med fingrarna. 

Den 30 juni. Efter den starka blåsten hade det blivit 
alldeles lugnt men var fortfarande mulet. Knogade åter i 
väg på Vällistafjället. Mydaea fulvisquama ZETT. och flavis- 
guama ZETT. voro ej sällsynta i granskogen, varjämte Me- 

sembrina mystacea L., Morellia podagrica LW. och Polietes 

nigrolimbata voro allmänna på hästspillningen. Morellia-ar- 

terna ha samma vanor som vissa arter av släktet Hydrotaea, 

att följa en och slå sig ned på kläderna. Trichopticus acu- 

leipes ZETT. och Chortophila conifrons ZETT. visade sig, den 

förra liksom andra arter av släktet en typisk blombesökare, 
i synnerhet på Geranium silvaticum. På fjällheden blåste det 
likväl duktigt, och få insekter voro där i rörelse. Några 

dagfjärilar syntes naturligtvis ej till. Tvänne noctuer tog jag 

på stenar; den ena av dem var ÅAnarta Richardsonz CURTIS. 

Endast humlorna voro härdiga nog och flögo omkring på det 

blommande blåbärsriset. Nere i barrskogen var detta nu 

utblommat. Framletade under stenar ett ex. av Cymindis 

basalis GYLL. samt flera st. Byrrhus pilula IL. 
Den 2 juli slängde jag ryggsäcken över axeln, och det 

bar åter av till fjälls. Det var soligt men blåsigt väder. 
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Uppe på fjällheden var blåsten mycket stark. Sedan jag 
övergått Vällista, ställde jag mina steg bort mot Grovfjället. 
Terrängen var sumpig, och den lilla sjön i sänkan var omöjlig 

att torrskodd komma till. Bland björkarna flögo björktrastarna 
från träd till träd, och deras larmande läten överröstade den 

lilla lövsångarens milda sång. Stenskvättor och ängspiplärkor 
höjde sig sjungande i luften, och från tuvorna hördes oupphörligt 
brockfåglarnas monotona läten. Ånrarta melanopa THBG. och 

ÅA. melaleuca ”THBG. flögo här och var upp från dvärgbjörk- 
riset och fördes av vinden bort som en kastad sten. Av 

- Erebia lappona ESP. och Syrichtus centaureae RAMB. sågos 

enstaka ex. Bland björkarna fladdrade en och annan Gzo- 
phos sordaria THBG., och uppe på själva det torra högfjället 

bland lavarna förekom i myckenhet Psodos coracina ESP. 

Åtskilliga av de lägre trakternas anthomyidformer förekommo 

även på fjällheden. Av sådana må nämnas: Trichopticus 
hursutulus, nigritellus, longipes, aculeipes, hans, Hydrophoria 

linogrisea MEIG., Chortophila varicolor MEIG. 
Den 3 t. o. m. 9 juli var det mycket varmt med sydlig 

vind och + 25” i skuggan. Den 5 och 6 var det märkligt 
soldis, och vart man såg, tonade fjällen i blått. För flug- 
fångsten var vädret mindre lämpligt, och jag sökte förgäves 

efter något nytt. Årgynnis aglaja och Erebia ligea L. hade 

börjat komma fram. ÅLycaena argyrognomonr BERGSTR. och 

semiargus ROTT. voro båda mycket allmänna på Edsåsens 

blomsterrika ängar. Argynnis Thore HÖBN. var ej sällsynt 

längs bäckarna på Vällista, och jag fångade den en dag nere 

i dalsänkan vid Hennån. Colias palaeno L. såg jag några 
gånger fara fram över ängarna i brådskande flykt. Om 

kvällarna fladdrade talrika mätare kring buskar och träd, 

såsom Czidaria munitata HÖBN., alchemillata L., albulata 

SCHIFF., ferrugata CLERCK., Åcidalia fumata STEPH. och 
andra jämte en mängd mikros. Ett fly, Mamestra dentina 

EsSP., förekom allmänt. Hur förvånad blev jag ej en kväll, 
då jag från mitt fönster fick se en mängd stora vita fjärilar 
i guppande flykt fladdra över ängarna. Det var Hepialus 

humuli IL., vars hannar här utförde sin egendomliga flykt. 

Efter en stunds sökande såg jag även de trögare gula ho- 

norna, men deras antal var säkerligen betydligt ringare än 
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de nästan ofattbart talrika hannarna. Vart jag blickade hän 
över ängarna, såg jag dem. Vid denna tid stodo ängarna i 

sin rikaste blomsterskrud, smyckade av otaliga prästkragar, 

kummin, hundkäx, smörblommor och violer. Med rödklöver 

och kråkvicker beväxta ställen på sluttningarna voro präktiga 
fångstplatser för humlorna, som föga brydde sig om de resliga 

Åconitum-bestånden. De Bombus-arter, jag iakttog kring Eds- 

åsen, voro följande: consobrinus DAHLB., hortorum I., dis- 

tinguendus MOR., agrorum var. arcticus DAULB., kirbyellus 

CURT.,  terrestris. L., lapponicus. E., hypnorum IL. och dess 

var. cingulatus, pratorum IL., jonellus KIRB. och mastrucatus 

GERST. Det var nu tabanidernas gyllne tid. Man omsvär- 

mades i barrskogen av honorna till åtminstone 4 arter: 

Tabanus aterrimus MEIG., montanus MEIG., borealis MEIG. 

och den lilla mörka Zapponzcus WAHLB. Bland dessa var den 

sistnämnda den minst vanliga. Hur otroligt allmänt broms- 

honorna än förekommo, var det ej så ofta jag lyckades er- 

tappa hannarna. Dock såg jag dem vid några tillfällen både 
i barrskogen, på myrarna och på fjällen ovan trädgränsen. 

Under solvarma dagar svävade de då i luften på samma 
sätt som syrphiderna. Bland granarna flögo glänsande cor- 

dulier. Endast 2-ex; kom jag åt; det ena var Cordulia 
arctica ZETT., det andra alpestris SELYS. Gläntan vid sågen 
var dessa dagar ett longicornernas »eldorado», och många 

timmar tillbragte jag här under den värsta middagshettan för 

att komma i besittning av en del av dessa präktiga skal- 

baggar. För skogsbor voro väl sådana platser mycket van- 

liga, men för mig, som är kust- och slättbo, var detta ett 

synnerligen lockande fält. Monochammus sutor L. flög från 
den ena granstockshögen till den andra, under det Stenocorus 

Zngursitor L. kvickt kilade undan på stockarna. Högt uppe 
bland grangrenarna flög Pachyta lamed IL., ibland sänkande 

sig ned inom räckhåll för håven. Andra långhorningar, jag 
fann här, voro: Åsemum striatum L., Leptura sexmaculata L., 

L. limbata TLAICH., Amaeops pratensis LAICH., Å. septentri- 

onis THOMS., Tetropium castaneum IL. och fuscum PAYK., 

Callidium violaceum TL., aeneum DEG., undatum &L., och 

Pogonochaerus fasciculatus DEG. En skalbagge, som här var 
allmän och som fängslade mig mycket; var Chrysobothrys 
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chrysostigma IL. Någon större buprestid hade jag nämligen 

ej förut sett i naturen, varför det var med en viss förtjusning 
jag fångade den skygga skalbaggen, vilken uppskrämd flög 

undan likt en Cicindela. 

Den 7 juli lämnade jag Undersåker för att TndÅr någon 

tid längre väster ut kring Snasahögarna göra mina iaktta- 

gelser. På Turisthotellet i Enafors hade jag hyrt mig ett 

litet rum. Fortfarande gassade solen lika hett, och alla gäs- 

terna på hotellet längtade förgäves efter regn. När man in- 

trädde på verandan, förvånades man över de stora mängder 
av bromsar, mygg och knott, som myllrade på rutorna. Också 
påstod folket, att på flera år dessa blodsugare ej förekommit 

i sådana massor som denna sommar. Efter min vana skulle 

jag naturligtvis se efter, om något användbart kunde finnas 

bland den surrande mängden. Förutom de fyra arter Zaba- 

nus, jag förut nämnt, fanns här också ex. av en annan art, 

som jag strax antog vara nigricornis ZETT. Vid en närmare 

undersökning har jag dock sedermera funnit, att de troligen 

äro att räkna till en annan av ZETTERSTEDT beskriven art näm- 

ligen flaviceps. Det visade sig sedan, att ?faviceps ZETT. i 

denna trakt var en mycket allmän broms, igenkännlig på sina 

vackert gröna ögon och den entonigt brungrå kroppen. 

Den första natten blev intet av sömnen för myggornas 

skull. De kommo oupphörligen in i rummet genom springor 

vid fönstren, och deras retsamma musik ljöd hela natten över 

mitt huvud. Dagen därpå tillstoppade jag alla öppningar vid 

fönstren med tidningspapper, och de följande nätterna var 

jag någorlunda fredad för dem. Men sömnen blev likväl 

hela tiden mycket dålig. I.rummet, som vette åt söder, var 

det både dag och natt olidligt varmt, och det var först på 
morgonen, då någon svalka förmärktes, jag kunde njuta ett 
par timmars sömn. Ej underligt då, att en viss matthet 

kändes om dagarna, och det var ej utan möda jag företog 

mina vandringar över myrarna, där solen vid middagstid 

strålade stekhett ned på mitt huvud. Den 8 uppehöll jag 
mig mest hela dagen på de myrar, som utbreda sig mellan 
Enafors och Snasahögarna. Det var ganska ont om antho- 
myider på denna terräng. Den för myrmarker karakteristiska 

Limnophora quinguelineata ZETT. var dock allmän. Vid roten 
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av björkstammar bland gräs tog jag ej så få ex. av Mydaea 
spinicosta ZETT., en art, som jag även förmodar vara typisk 

för mossar. Dolichopus Stenhammari ZETT. må även nämnas 

såsom synnerligen allmän här. En liten Zabanus-art, plebejus 

FALL., sågs allmänt på björkriset. Aldrig har jag varit så 
omsvärmad av flugor och mygg som denna dag. Mina kläder 

voro formligen översållade med bromsar. Med håven fångade 
jag tjogtals åt gången och trampade dem ihjäl. Det tycktes 
också göra nytta, för skarorna glesnade så småningom. De 
närgångna tvåvingarna på myren voro: ZTabanus aterrimus 
MEIG., montanus MEIG., borealis MEIG., 2flaviceps ZETT., 

lapponicus WAHLB., Chrysops relictus MEIG., sepulcralis F., 

nigripes LETT., Haematopota pluvialis L., Morellia podagrica 

Lw., Trichopticus decolor FALL., Hydrotaea scambus ZETT. 

och Pandellez "STEIN. De allmännaste bromsarna voro 7. 

borealis och faviceps. Allmänna voro följande dagfjärilar: 
Argynnis pales var. arsilache ESP., Colias palaeno L., Lycaena 

optilete KNOCH., Syrichtus centaureae RAMB. Mera sparsamt 
förekom Oeneis norna THBG. Vid en bäck fångade jag ett 

utfluget ex. av ÄArgynnis Frigga THBG. På samma ställe 

vär Anthrocera exulans HOCHENW. ej sällsynt på Geranium. 

Överallt vid vattensumparna flög den vackra blå Åeschna 
coerulea STRÖM och dess släkting juncea L. 

Den 9 juli gick jag till fjälls. På den av Turistföreningen 

spångade myren går man från Enaälven till trädgränsen på 
Snasen på ringare tid än I timma. Sedan jag nått träd- 
gränsen, följde jag Ingelån. På en fjällbrant ofvanför det 
lilla Silverfallet hade ett par fjällvråkar sitt bo, och alltid då 
jag kom förbi platsen, mottogs jag av vråkarnas välkända 
vissling. Boet låg på en avsats och var lätt att upptäcka, i 
synnerhet som den ena av fåglarna emellanåt slog ned på 
bokanten. De vanliga fjällväxterna blommade rikt: Szlene 

acaulis, Azalea, Pedicularis lapponica och oederi, Rhodiola 

rosea och flera Sa/zxr-arter. Genom håvning bland Salix- 

hängena gjorde jag en ganska god fångst av empidider och 

anthomyider. KRhamphonmyria-arter såsom morio ZLETT., fMexi- 

cauda ZETT., nitidula ZETT. och caudata ZETT. voro ej säll- 

synta. Av anthomyider funnos särskilt arter tillhörande de 

på fjällen bäst representerade släktena ZYrichopticus, Phaonia 
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och Lzmnophora. Invid fjällbäckarna förekom allmänt Åcrop- 

tena frontata ZETT., mera sparsamt Ållopsis glacialis ZETT. 

och Åcrophaga alpina ZETT., de båda sistnämnda skygga och 
svåra att fånga. AÅlliopsis satte sig gärna på stenar ute i 

vattnet. Ett ex. av ÖOedemagena tarandi IL. hade slagit sig 

ned på en sten i vattnet men undkom mig förargligt nog; 

det var nämligen det enda ex., jag fick se denna sommar. 

Jag hade önskat att hela dagen få stanna kvar på fjället. 

Men troligen till följd av den intensiva värmen och min dåliga 

sömn märkte jag flera gånger tecken till svindelanfall, varför 

jag fann klokast att efter några timmar vända om mot Ena- 

fors. På återvägen över myren överraskade jag några myror, 
vilka kommo stretande med en vacker blå skinnbagge, Zicrona 

coerulea IL. 

Den 10 och 11 juli voro regniga dagar, och Snasen låg 
dold av moln, som hängde ned till trädgränsen. Myren låg 

tung och dyster, och knappt något insektliv förmärktes. På 
furustammarna satt i skydd för vinden den förutnämnda. 

Limnophora quingquelineata ZETT., mest 29. Det kändes 

likväl behagligt att få vandra där ute, fri som man var från 
både mygg och värme. Men den 12 var det svala vädret 

redan förbi, och solen värmde lika starkt som förut. Jag be- 

gav mig av mot Snasen för att ovan trädgränsen fortsätta 

med samlandet. Under vägen genom barrskogen fann jag 
Hilara heterogastra NOW., vars dd i en ansenlig svärm 

dansade under en grangren. Uppe på fjället svävade några 
Tabanus-hannar ett par meter ovan marken. Då ZTabanus- 
hannarna i regel äro sällsynta, och som det sannolikt ännu 

råder ovisshet om till vilka honor somliga skola föras, blevo 

de ett välkommet byte. I övrigt var det redan förut för mig 

välbekanta former jag såg och kunde anteckna. 

Följande dag ställdes färden till Storlien med några små- 

sjöar norr om Skurdalshöjden som mål för min vandring. 

Bland bergen påträffade jag de stora honorna till Bombus 
alpinus I., vilka med förkärlek uppsökte Pedicularis oederi. 

På långt håll lyste ett litet fält av smörblommor och ditåt 
skyndade jag. Men vid sidan om smörblommorna blommade 

präktiga Szlene acaulis-tuvor, och på dessa var som vanligt 

det mesta att finna. Jag omfaddrades av ÅArgynnis pales 
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och Erebia lapponrna. Ett och annat nattfly kom krypande 

mot de sköna tuvorna. Jag förmodar därför, att flyna ofta 

och i all synnerhet vid blåsigt väder taga sig fram till blom- 

morna på detta sätt. Av tachinider lade man särskilt märke 

till den stora Echinomyia Marklini ZETT. och Gonia flaviceps 

ZETT. En god stund stannade jag på denna sluttning åt 
söder och iakttog det rika insektlivet bland blommorna. 
Därefter begav jag mig upp på en av de närbelägna bergs- 

knallarna för att som jag trodde i fred för myggen kunna 

förtära några smörgåsar. Men de efterhängsna culiciderna 
följde mig: också dit upp, där det visserligen fläktade något, 
fast ej nog för att hålla dem borta. Vid en liten tjärn med 
steniga stränder var ett utomordentligt rikt dykareliv, och 

aldrig har jag sett små dytiscider så allmänna som här. För 
varje större sten, som vändes i vattnet, virvlade ett tjogtal 

fram för att genast åter gömma sig under andra stenar. Jag 

försökte fånga en del med händerna, men detta föll sig be- 

tydligt svårare här bland de runda stenarna än i vitmossan 

på Vällista. På stenar vid stranden förekom allmänt Hydro- 

phoria caudata ZETT., den allmännaste arten av släktet och 
överallt förekommande, Åcroptena frontata LEYT., Limnophora, 

Dolichopus lepidus STAEG., Hydrophorus-arter o. a. 

Ur ett svart åskmoln mullrade det betänkligt, och för 

att slippa bli genomvåt här ute, där det ej gavs något skydd, 
måste jag skyndsamt återvända mot Storlien. Av det hotande 
ovädret blev dock intet. Jag hade ännu några timmar på 

mig, innan kvällståget skulle gå, varför jag strövade litet 

väster ut från Storlien. Ögat möter här vänligt gröna, björk- 
klädda släntor, vilka påminde mig om sydligare nejder. En 
av Carex, Equisetum och Caltha igenvuxen bäck upptog här 
mitt intresse. I håven fick jag bland annat: PDolichopus pici- 

pes MEIG., brevipennis MEIG., discifer STANN., plumipes SCOP., 

rupestris HAL., urbanus MEIG., Porphyrops elegantula MEIG., 

P. crassipes MEIG., Rhaphuaun longicorne FALL., Syntormon 

tarsatus FALL. och hannar av Chrysops sepulcralis F. Efter 

en ganska givande dag reste jag med 7-tåget tillbaka till 

Enafors. Många resande förde med sig riktiga buketter av 
den ståtliga Saxifraga cotyledon, för det mesta uppdragen 
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med rötterna. Det förefaller därför ej underligt, att fjällbruden 
för varje år blir sällsyntare, när den skattas så helt. 

Under de tre sista dagarna av min Enaforsvistelse uppe- 

höll jag mig särskilt kring Handöl, där de blomsterfyllda 
ängarna voro goda fångstställen. I all synnerhet var det 

Matricaria och AÅchillea, som voro livligt besökta av tvåvin- 
garna, såsom Eristalis intricarius L., arbustorum L., rupium 
F., Helophilus pendulus L. och H. hybridus LW., Leucozsona 

lucorum TL., Syrphus torvus O. S., luniger MEIG., corollae F., 

cinctellus ZETT., Echinomyia Marklini LETT., Gonia flaviceps 

ZETT., Ernestia consobrina ZETT., Hylemyia tetra MEIG., An- 

thomyia radicum IL. På sandbrinkar vid Handölsälven fångade 

jag några SS till Thereva lunmulata ZETT. Strax intill fallet 

på blommande FErigeron fann jag en ZTrichopticus, som jag 
menade . vara småväxta ex. av subrostratus ZETT. Vid en 

närmare granskning har jag dock funnit, att de 3 ex. jag 

fångade tillhöra en annan art, nämligen 7. rostratus MEADE. 

På e. m. d. 16 lämnade jag Enafors och återvände till 
Undersåker och Edsåsen, där jag stannade en veckas tid för 
att se, hur insektlivet nu gestaltade sig och vilka ändringar 

i detsamma, som under min bortovaro hade försiggått. Av- 

mejandet av slåtterängarna var i full gång. Den vackra 
Cirswum heterophyllum, som nu blommade så rikt på ängarna, 

fick snart böja sitt tunga huvud för lien. Heracleum blom- 
made på sluttningarna, och jag hade väntat att på dess flockar 
kunna göra goda fångster. Det fanns nog flugor på dem 

men mest gamla bekanta: Trichopticus longipes ZETT. och 

varirabilis ZETT. Den förstnämnda, som förut varit så oerhört 

talrik, hade betydligt avtagit i antal, under det den senare, 

förut sällsynt, blivit något allmännare. På de fuktiga ängarna 

i sänkan stod Spzraea i sin yppigaste blomning. Där vim- 
lade det av tvåvingar, fast vanliga arter, alla frossande på 

det ymniga ståndarmjölet. Förgäves sökte jag på buskarnas 

blad efter anthomyider. Knappast något stod där att finna; 
allt hade sökt sig till Spiraea. Även skalbaggar kravlade i 

kvastarna, så den blå Gaurotes virginea I.. och den grågröna 
Leptura virens L. Det var nu gräshoppornas tid, och bland 
gräset vid ens fötter var ett livligt hoppande. Vackra 

prästkragar blommade i sängar på Edsåsens sluttningar och 
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besöktes gärna av de här allmänna tachiniderna Echinomyia 
Marklini ZETT., Gonia flaviceps ZETT. och Tachina futilis 

ZBINT: 
Den 17 på kvällen mulnade det, och svalkande västan- 

vind blåste. För nattrjärilfångst uppsökte jag vid 10-tiden 

en ännu ej avmejad blomsterrik äng, där det fanns gott om 
klöver, kråkvicker, Carduus crispus, Cirsium heteroph., Silene 

venosa o.s.v. Ännu funnos enstaka Hepialus humuli kvar, fast 

den egentliga flygtiden för arten nu syntes vara förbi. Tal- 
rika flyn genomkorsade luften i pilsnabb flykt. Ofta såg 

man än här än där ett fly fladdra bland gräset och sätta sig 

på klöverblommorna. Flera P/lusza-arter uppträdde ganska 
allmänt: pulchrina HW., tnterrogationis L. och diasema BOisD. 

Den allra bästa fjärilblomman syntes mig den ovannämnda 

Cirszum, och då man vid midnattstid undersökte den, kunde 

man vara säker på att i de allra flesta korgarna påträffa 
Asgrotis cuprea HÖBN., sittande djupt nedborrad och honungs- 

drucken, låtande sig lätt taga med burken. Ett annat mycket 

allmänt nattfly var Hadena lateritia HUFN., vilket ofta om 
nätterna sågs flyga kring husknutarna. Flera andra flyn och 

mätare voro i rörelse, däribland PDzianthoecia nana ROTT., 

Geometra papilionaria LL. och Cidaria truncata HUEN. 

Under de återstående dagarna företog jag exkursioner 

kring Edsåsen, på Vällistafjällen och Åreskutan, längs Indals- 
älven o. s. v. Under strövtågen var jag nu ej besvärad av 

bromsar; deras antal hade betydligt reducerats. Vid sågen 

var Clrysobothrys chrysostigma fortfarande allmän. Så snart 

ett litet moln skymde bort solen, blev skalbaggen trög och 

lät sig taga med händerna. På granstockarna visade sig all- 
mänt Dexia triangulifera ZETT. Vid en på marken liggande 
murken björkgren fångades Megachile nigriventris SCHENK., 

just då biet skulle krypa in i grenen. Då jag bröt sönder 
denna, fann jag långa rader utav celler, förfärdigade av 

björklöv. Längs bäckarna blommade Saxifraga atizoides i 

svällande tuvor. Det befanns vara en utmärkt blomma, som 

lockade till sig ett stort antal tvåvingar men även steklar, 

såsom vanliga getingar och ÖOdynerus-arter: bifasciatus IL., 
den allmännaste samt suecicus SAUSS. och trimarginatus ZETT. 

Av anthomyider märktes särskilt Trichopticus variabilis och 
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longipes samt separ ZETT., Limnophora-arter Phaonia scutel- 

laris FALL. o. a. I granskogen på Vällistafjället visade sig 
av släktet Hydrotaea utom scambus och Pandellei även mili- 

zarzs MEIG. och en liten förut okänd art, som av prof. STEIN 
i brev benämnts pälitibia an. sp. På hästspillning uppträdde 

förutom den redan nämnda Polietes nigrolimbata även den 

närbesläktade i södra Sverige så allmänna P. Jlardaria F. 

Jag hade väntat få se en del egentliga rovflugor, men dessa 

syntes förvånansvärt fattiga. Av sådana påträffades endast 
4 arter: Laphria flava L. och gelva L. samt Cyrtopogon 

lapponicus ZETT. och /Zateralis FALL. Den ståtliga Åconitum 

var nu i dalen nästan utblommad. Nya generationer av Va- 
nessa urticae L. och Pieris napi L. började flyga. Även 

Pieris brassicae L. sågs, fast ej allmän. De allmännaste 

större dagfjärilarna voro dock Årgynnis aglaja L. och Erebia 
Zigea L., den förra på ängarna, den senare överallt från Eds- 

åsens sluttningar igenom barrskogen och björkbältet och 

även fast sparsamt ovan trädgränsen. Vid en bestigning av 

Åreskutan fann jag utom den allmänna ÄÅcroptena frontata 

ZETT. även allmänt Hylemyia cardui MEIG. och majuscula 

PoK. Vid foten av berget intill bergbanan växte Heracleum, 

de flesta dock utblommade. Här fann jag till min glädje 

flera sällsyntare anthomyider: TYrichopticus hians LETT., mu- 

tatus FALL., cristalus ZETT., Hylemyia criniventris ZETT. och 

Fannia mutica ZETT. En av de sista dagarna av min vis- 

telse i Jämtland upptäckte jag nära Indalsälven en björk, ur 

vilken det från flera ställen sipprade fram sav, ett begärligt 

lockmedel för insekterna. Oaktat vädret den 25 juli slog om 

och blev regnigt, kunde jag dock vid detta enda träd göra 

många rara fynd. Anthomyider, sådana jag ej väntat mig 

träffa så långt i norr, tog jag här, t. ex. Fannia hamata 
MACQ., cilzata STEIN, fuscula FALL., speciosa VILLN: Vidare 

fann jag här 998 av Phaonia gracilis STEIN IN LITT., dem 

jag förut förgäves eftersökt, samt en J av den sällsynta 
Hydrotaea bispinosa ZETT. Runt kring trädet svärmade ge- 

tingar, vilka sökte hålla mig på vederbörligt avstånd och även 
ibland kunde försvåra infångandet av de åtrådda djuren. 
Djupt inne i en springa, hopträngda i en klunga, sutto några 

Cetomnia metallica och sögo med begärlighet i sig av saften. 
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Den 26 juli var den sista jag tillbragte på Edsåsen. Med 

tvåtåget på e. m. hade jag tänkt resa, men ett häftigt åsk- 
väder med skyfallsliknande regn hindrade mig från att komma 
till stationen. Jag reste i stället med kvällståget, stannade 

över natten i Östersund och fortsatte efter ett kortare besök 

på Frösön över Stockholm hem till Hälsingborg. 
Knappast någonsin har jag varit så gynnad av torrväder 

som de 6 veckor jag vistades i Jämtland. Sålunda kunde 

nästan varje dag begagnas till insektfångst. Skörden av in- 

sekter blev också rik. Men jag tror dock, att några dagars 
regn under den längsta torrtiden varit till nytta för insekt- 

livets utveckling och möjligen framlockat ett större antal 

tvåvingar. 
Då jag med hänsyn till svårigheten att med säkerhet 

bestämma en del anthomyider och andra dipterformer ej 

kunnat uppgöra någon fullständig förteckning över de in- 

samlade arterna, har jag i dessa mera fragmentariska an- 

teckningar upptagit en del i allmänhet allmänna och karak- 

teristiska insektformer i hopp om att de måtte innehålla ett 

och annat av värde om insekternas, speciellt tvåvingarnas 

utbredning. 

Nedanstående siffror visa, hur artantalet förhåller sig 
inom grupperna av det insamlade materialet av egentliga 

flugor. 

Stratiomyidae A arter. DPipunculidae A rare 

Xylophagidae 2005 Phoridae 300 

Tabanidae NES Oestridae IR 

Leptididae Jä Conopidae I 19 

Åsilidae AR Tachinidae + Dexi- 

Therevidae TEE dae + Sarcopha- 

Empididae SEN gidae + Muscidae 68 >» 

Dolichopodidae SES + Anthomyidae 188 oo» 

Lonchopteridae 8 Muscidae acalyp- 

Syrphidae HTS terae SOA 

Tillsamman 519 arter. 

+ Den mesta uppmärksamheten ägnade jag, som redan i början an- 

tyddes, åt denna artrika familj, av vilken jag som synes lyckades insamla 

ett ej ringa antal arter. Ehuru jag även av andra artrika familjer såsom 

Entomol. Tidskr. Arg. 36. H. i (1915). 2 
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I det följande har jag fördelat anthomyiderna på släkten, 

så som dessa äro begränsade i STEINS bestämningstabeller 

över honorna: 

Polietes 3 arter. > Allopsis Tlarter 

Phaonia BOR Åcroptena TA 

Ålloeostylus SEE Enstalomyia 20 

Trichopticus TAM Prosalpia IE 

Hebecnema EES Hammomvyia 2000 
Mydaea OLE Pegomyia BSS 

Mvyospila be Hylemyia och Chor- 

Hydrotaea (OMS tophila Sv VR 

Ophyra TR Lasiops ORG 

Fannia RN ÅAnthomyia IAN 
Coelomyia FAN IEES Coenosia SEE 

Åzelia 20-535 Macrorchis se 

Limnophora TS Hoplogaster IE 

Lispa INTE Mvyopina TN 

Lispocephala Th Schoenomysza ISAR 

Hydrophoria (ORSA 

Syrphidae, Empididae och Dolichopodidae sökte samla så noggrant som möj- 

ligt, visar dock tabellen, att artantalet inom dessa är blygsamt i förhållande 

till »gråjackorna», Som SCHINER skämtsamt benämner de oansenliga antho- 

myiderna. Flera av dem äro troligen ej förut beskrivna. Men att med 

bestämdhet nu uppgiva antalet vågar jag ej, då synonymiken inom flera 

svårutredda släkten ännu är ganska oklar. 



Några lepidopterologiska anteckningar 
jämte en del puppbeskrivningar. 

Av 

David Ljungdahl. 

En aberration av Årgynnis euphrosyne L., Thyatira batis L., Hadena 

illyrica FREYER., Brephos nothum HöBN., och B. parthenias L., Hadena remissa 

HöBN., Nola cucullatella L., Erastria uncula CLErRcK, en aberration av 

Eucosmia undulata L., Agrotis brasina FABR., Hadena sublustris EsP., Lycena 

eumedon EsP., L. astrarche BERGSTR., Phibalapteryx tersata HöBN., Lymantria 

monacha L., Eulepia cribrum L., Mamestra trifolii Rott., Hylophila prasinana 

L., Eucosmia certata HöBnN., Larentia pupillata TuBG., Hesperia alveus HB., 

var. fritillum Treir., Tephroclystia sinuosaria EVERSM. 

För denna lilla serie anteckningar gäller, att, om ej an- 

nat angivits, fyndorten är Blidö i Stockholms skärgård. 

En aberration av Argynnis euphrosyne L. 

Med behörigt aktgivande på precostalribbans utseende 

har en av mig vid Forstorp i Mellösa, Södermanland, den 3 

juni 1905 funnen Årgynnis-aberratiori ($) kunnat bestämmas 

såsom tillhörande denna art. 
Exemplaret (fig. 1) är visserligen något avfluget, men 

har dock alla teckningarna relativt klart framträdande. Det 
håller i storlek 35 mm. mellan vingspetsarna. Båda ving- 

parens form är i så måtto avvikande, att deras utkant är 

mindre böjd än hos huvudformen. Isynnerhet ha framving- 

arna därigenom fått ett trekantigt utseende. Deras grund- 

färg är något blekare än som brukar vara fallet hos SJ av 
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denna art. De hava ovan så gott som alla de vanliga teck- 

ningarne synliga, men delvis otydliga och förändrade till sin 
form. Tydligast framträder den i diskfältets mitt och den å 
tvärribban belägna fläcken. De utanför dessa närmast be- 

Fig. 1. En aberration av ÅArgynnis euphrosyne L. T. v. från undersidan, 

t. h. från översidan... Ungf. naåt..storl. - Foto förf. 

lägna fläckarna äro alla små och otydliga, och skuggfläcken 
i mitten av fältet 6 saknas alldeles. Den därpå följande 
punktraden samt fläckraden innanför utkanten äro lika till 

formen och endast åtskilda av ett smalt mellanrum. Fläckarna 

vid ribbornas ändpunkter avtaga i storlek och tydlighet mot 

vingspetsen. 

Teckningarna å bakvingarnas översida äro rätt skarpa, 

men alla de i inre hälften vanliga teckningarna ha samman- 

flutit till en stor mörk yta, 1 vilken finnas ett par matta 

fläckar av grundfärgen; utkantsfläckarna äro utdragna inåt 

till spetsvinkliga trianglar; punktraden och den utanför be- 

lägna fläckraden ha förenats till grova svarta streck. Undersidan 

överensstämmer mycket med vad som hos AURIVILLIUS sagts 

om Å. selene SCHIFF. ab, -Zhalia ESP. Inre hälften är av en 
ljusare gul färg och saknar alla andra teckningar än den 

stora och tydliga diskpunkten och en obetydlig brunskugg- 

ning vid roten. Silverfläckarna i fälten I b och 4 utdragna, 

den förra utåt, den senare in i diskfältet. Yttre hälften är i 

fälten 2—7 starkt skuggad med rödbrunt och med en fläck 

av grundens färg omkring ribban 4. De silverglänsande kant- 

fläckarna äro något utdragna och övergående i otydliga svart- 
aktiga skuggfläckar. Fälten 5—7 strax innanför det röd- 

bruna skuggbandet samt fältet 8 vid roten något silverglän- 
sande. Alla silverfläckarna starkt skiftande i gråviolett. 
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Thyatira batis L. 

Den 4 aug. 1913 infångades ett större antal larver i 

olika åldrar och av mycket växlande färgteckning. På samma 
hallonstånd funnos så små som före andra hudömsningen till 

nära fullväxta. Den 12 aug. fanns den första puppan fär- 

dig, fästad i ytan av burens mosslager. Av de övriga lar- 
verna förpuppade sig ännu en som föregående. De kvar- 

varande förpuppade sig mellan näringsväxtens blad, vilka 

hoöpfästes med varandra med några af brungrå trådar bil- 
dade glesa maskor. Pupporna voro med analbeväpningen 
löst fästade vid en spånad på bladet, en del så löst, att de 
vid vidrörande av fodret nedföllo i mosslagret. Den sista 

puppan färdigbildad den 1 sept. Efter ett par dagars frys- 

ning i — 2" å —5” inflyttades de i varmt rum den 10 dec. 
och utsattes därefter så småningom för ökad värme (till omkr. 

24”) med lämpligen avpassad fuktighet. Den 24 dec. kläck- 

tes tvänne puppor ($Jg). Alla de övriga kläcktes efter hand 
ända till den 4 febr. påföljande år. 

Fig. 2. Thyatira batis-puppans bakända. Teckn. av förf. 

Puppan, se fig. 2, är omkring 12 mm. lång och av brun- 

grå färgton, spräcklig av mörkare brunt samt med ett matt 

utseende. Till formen kort och tjock med svagt framträ- 

dande köl å thorax. Segmenten I1—9 fint punkterade, de 
främsta liksom puppans övriga delar fint rynkiga. 10:e seg- 

mentets framkant på ryggen med små fördjupningar. Dess 

undre sida med egendomliga märken efter larvens analfötter. 
Cremaster något utdragen, slät, avrundad, på ryggen vid 

basen tydligt avsatt och något rynkig, bärande 8 i spetsen 

spiralrullade borst, varav 4 äro placerade i spetsen, 2 på 

sidorna och 2 på ryggen. 
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Hadena illyrica FREYER. 

I slutet av april 1914 anträffades på olika platser (Rå- 

sunda och Nacka vid Stockholm samt vid Vaxholm) flera 
dels övervintrade larver, dels nybildade puppor. Blott hälften 

lämnade imagines (den 9—27 maj), ur den andra hälften fram- 

kommo så gott som samtidigt parasitsteklar. Om denna art har 

E. WAHLGREN lämnat ett meddelande i Ent. Tidskr. 1912, p. 90, 

Fig. 3. Hadena illyrica-puppans bakända. Teckn. av förf. 

varjämte visas en avbildning av bakändan till en puppa (2). 

Som tillägg anföres följande: Puppans längd omkring 15 mm, 
Formen något långsträckt och sakta avsmalnande mot det 
avrundade sista segmentet. De två första segmenten ofta 

med en svag intryckning vid framkanten. Segmenten 4—7 

i framkanten något finpunkterade. Thorax med antydan fill 

köl. Sugtung och benslidor glest ärriga. Cremaster otydlig, 
men med 2 grövre och 4 finare i spetsen krokböjda borst, 

av vilka senare 2 äro sidoställda och 2 sitta på ryggsidan. 

Se ovanstående fig. 3, som avbildar en J-puppa. 

Brephos nothum HöBrn. och B. parthenias IL. 

De soliga och varma dagarna omkring den 17 april 1914 

gjorde jag en del exkursioner i närheten av Stockholm för 

eftersökande av våra Brephos-arter, och ställdes kosan till en 
ganska högländ skogstrakt, sumpig, snårig och tätt Dbe- 

växt med omväxlande barrträd, unga aspar och sälgarter 

samt en och annan björk. Som snart visade sig, var denna 

mark ett mycket lämpligt område för just dessa fjärilarter. 

Genom detta område slingrade sig en smal väg utmed några 
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i en sänka liggande smala åkertäppor. Vägen var vid denna 

årstid mycket fuktig och med djupa hjulspår, men på sina 

ställen liggande öppet för solen. Här uppflög snart framför 

mina fötter den ena tjärilen efter den andra och försvann 

hastigt och skyggt in i den så gott som otrafikabla småsko- 

gen, som omöjliggjorde ett framgångsrikt förföljande. Jag 

fann snart, att fjärilen med förkärlek vilade i de fuktiga hjul- 

B. parthenias, L. 

B. nothum, HUBN 

Fig. 4. Brephos parthenias L. och Brephos nothum HöBN. 
Först. 1/8. Foto förf. 

I 

spåren i solskenet, där den genom sin färgteckning var mycket 

svår .att upptäcka. Med någon försiktighet lyckades det dock 
snart att infånga ett större antal. De befunnos alla vara 

B. nothum HÖBN., dock endast SS. Förutom besvärligheten 

med småskogen var fjärilen rätt svår att infånga i flykten 
till följd av sitt sätt att flyga, som i viss mån liknar mätar- 

nas, fastän med tätare vingslag och raskare fart. 

Under de första dagarna lyckades det mig endast att 

anträffa SS, några dagar senare fann jag övervägande FO 
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Dessa funnos sällan sittande på vägen, utan de kommo tyngre 

och mera rätlinigt flygande tvärs över densamma. Av 64. 

parthenras L. infångades samtidigt flera exemplar, men på en 
plats där björken var rikare representerad. 

Den som sällsynt ansedda 5. nothum HB. torde nog 

förtjäna att grundligare eftersökas i och för ett närmare be- 
stämmande av dess förekomst. Dess utbredning är, som be- 

kant, angiven i prof. AURIVILLII »/Vordens fjärilar». 

Mången intresserad amatör har säkerligen i likhet med 

mig önskat en något mera detaljerad beskrivning angående 
denna art, i och för identifiering av möjligen infångade exem- 

plar. Fördenskull har jag i sakens intresse vågat mig på 
att med hjälp av det relativt rika och synnerligen fraicha 

material, som jag nu är i besittning av, försöka efter bästa 

förmåga göra en del jämförelser mellan de båda arterna, för- 
utsättande att intresserade hava tillgång till nyssnämnda för- 

fattares utmärkta arbete. 
Till yttermera visso hava en del avbildningar, vilka kunna 

anses som fullt typiska och som säkerligen komma gott till 

pass, fått åtfölja detta mitt lilla meddelande. 
Vad nu först och främst angår $I av nothum, är denne 

utan tvivel bäst skild från parthenras genom sina kammade 

antenner. En rätt betydande olikhet är även, att de hos 

parthenias å framvingarna förekommande vita fläckarna till 

största delen saknas hos znothtum; yttre tvärlinjen är ofta en- 
dast mot framkanten tydligt ljuskantad. Framvingarna hava 

därigenom ett mera monotont utseende. Bredden mellan 

vingspetsarna hos de spända exemplaren varierar mellan 31 

—34 mm. 
I motsats till parthenzas, där könen äro varandra mycket 

lika både till storlek, vingarnas teckning och form, äro könen 

hos »othum rätt olika varandra. (Jfr fig. 4.) 

Vad nu &8 av znofhum angår, så uppnår den mellan ving- 

spetsarna blott 28—31 mm. Vingarna äro till sin form be- 
tydligt olika SJ, vilken har framvingarnas bakkant betydligt 
kortare än framkanten. Y$ har framvingarnas bakkant endast 
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obetydligt kortare än framkanten, vilket ger vingarna ett tvär- 
hugget utseende. 

Om framvingarnas teckning nämner prof. AURIVILLIUS i sin 

beskrivning av zo0f/um om »en alldeles rak, snettgående färg- 

gräns» såsom typiskt för arten. Detta är fullkomligt riktigt, 
så vitt det gäller £$, hos vilken denna färggräns utgör det 

mest utmärkande draget. Den uppträder där som ett brett, 

ofta nästan helt svart tvärband, som synes upptaga så att 

säga hela inre mellanfältet. Vingarna äro i sin helhet mera 
brokiga av svart och vitgrått. Yttre tvärlinjen är vanligen 

i hela sin längd på utsidan ljuskantad (se vad som ovan 
sagts om J). 

Nyssnämnda snettgående tvärband tyckes hos J aldrig 

vara svart, utan i de flesta fall endast något mörkare än 

grundfärgen och ofta av samma färg, men alltid znåt begrän- 

sat av en tydlig mörk linje. Någon gång övergår det utåt 
omärkligt i grundfärgen. 

Samme författare har även angivit, att zoz/hum till skill- 

nad från parthenzas skulle hava framvingarnas fransar enfär- 
gade. Det visar sig, att så i allmänhet ej är fallet, och har 
denna uppgift sannolikt tillkommit genom saknad av tillräck- 

ligt stor jämförelsemateriel. "I allmänhet förekomma dessa 
fläckar å fransarna även hos zofhum (se nedan), men deras 
förekomst hos denna art synes vara något varierande, i det 

att de ibland äro få eller otydliga och återfinnas de då tyd- 
ligast mot vingspetsen eller någon gång saknas de fullständigt. 

Utom de i ovannämnda arbete angivna teckningarna å 

bakvingarna finnas hos båda arterna ännu en karakteristisk 

teckning, vilken hos fparthenzas framträder som ett av (åt- 

minstone inåt) tydliga bågar bildat smalt band, vilket synes 

utgå från bakhörnet, där det vanligen sammanhänger med 
den svarta utkanten. Det följer därpå denna något diver- 
gerande framåt och in i fältet 2. Hos J sammanhänger 

detta tvärband oftast med den mörka utkanten, men tyckes 

vanligen hava en mer eller mindre tydlig fri spets i fältet 2. 

Hos 2 är bandet ofta fristående. En antydan till fortsätt- 
ning av detta band kan någon gång skönjas vid utkanten 

av de övriga fälten eller så att den mörka utkanten synes 

på insidan vågig. Hos nothum återfinnes detta band van- 
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ligen som en liten förtjockning av den svarta utkanten vid 
bakhörnet samt som en större (S) eller mindre (2) fläcklik 

utvidgning av densamma omkring ribban 2. Dessa fläckar 

synas någon gång kunna helt och hållet saknas. 

Om 5. nothum HB. jämför vidare prof. AURIVILLII » Å7n- 

teckningar om några skandinaviska fjärilar» i Ent. Tidskr. 
IV, p. 37. Där beskrives bland andra av RUDOLPHI till riks- 

museum insända fjärilar även ett exemplar (tydligen £) av 

denna art (framvingarnas fransar uppgivas dock här som 
något skäckiga'), samt anföres därjämte RUDOLPHI's medde- 
lande om artens levnadssätt. Även anmärkes, att det ut- 

seende, som fjärilen har hos oss, i viss mån avviker från den 

tyska formen. 

Jämför även samma tidskr. XVII, p. 79 (PEYRON) och 

XX, p. 221 (MEVES). 

Hadena remissa HÖBN. 

Puppa (JS) funnen den 6 juni och kläckt den 10 juni 

1914. Längd 17 mm. och till färgen rödbrun. Segmenten 

Fig. 5. Hadena remissa-puppans bakända. Teckn. av förf. 

I—3 liksom Övriga partier finrynkig. Segmenten 4—7 Ii 

främre hälften punkterade. Cremaster (fig. 5) vårtlikt ut- 

dragen, grovt rynkig, i spetsen bärande två grova i spetsen 

utåt krokböjda taggar samt på varje sida 2 små i spetsen 

spiralrullade borst. 

Nola cucullatella L. 

Unga larver anträffade på Sorbus suecica. De förtärde 

endast översidan av bladen. Före förpuppningen började 

larven att på bladets undersida och av dess ludd förfärdiga 
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sin hylsa på så sätt, att den först byggde åt sig ett lång- 
sträckt plan, i vars mitt den sedan under hela det synliga 

arbetet hade sina analfötter fästade. Den sträckte sig så 

efter behov ut från fästepunkten, för att med mundelarna 
lösgöra och med frambenen hopsamla det fina luddet, var- 

efter den drog sig tillbaka och av detta jämte ett frampres- 

sat bindemedel förfärdigade den genom bottenplanets till- 
ökande vid långsidorna en oval platta med uppböjda kanter. 

Sedan långsidorna nått avsedd storlek, förde den kanterna 

emot varandra och sammanfogade den utom i ena ändan, 

där de fingo stå tätt kant i kant, bildande den springa, genom 

vilken fjärilen sedan trängde sig ut. 

Erastria uncula CLERCK. 

Imagines infångade i mängd på gungfly bland Carea- 

arter under soliga dagar i medio av juni 1914. 

En aberration av »Eucosmia undulata L.» 

Av denna art med sin synnerligen vackra och karak- 

teristiska teckning infångade jag ett par dagar efter midsom- 

mar I914 ett nästan felfritt exemplar (2), som på ett allde- 

les särskilt sätt avviker från huvudformen och torde på den 

grund förtjäna att omnämnas. (Fig. 6.) 

Att varieteter förekomma av denna art, har TREITSCHKE 

redan omnämnt i sitt arbete om »Die Schmetterlinge von 

Europa», VI, 2, p. 53, där han, sedan huvudformen noga be- 

skrivits, säger: »Understundom bildar grundfärgen i vingar- 

nas mitt och vid utkanten mörkbruna tvärband, och finnes 

då i mitten invid framkanten ett litet tydligt svart streck... 

Varieteter uppstå överhuvudtaget genom grundens ljusare 

eller mörkare färg». 
RACET Soc. pakE sk. EX pp. r6dr hat ENZIOFREUTER: be: 

skrivit en varietet subfasciata J. SAHLB., vilken beskrivning 
jag här för jämförelses skull tillåter mig anföra: »Framving- 

arna med mörkare mittfält, vilket tämligen tydligt avsticker 

från grundfärgen, innanför detsamma nästan ända till roten 

smutsgrå med endast otydliga tvärlinjer; bakvingarna obe- 

tydligt mörkare än huvudformen». 
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Av de båda ovan anförda författarna har tyvärr ingen 

lämnat någon som helst avbildning till förtydligande, och in- 

skränker sig därför jämförelsematerialet endast till ovan- 
nämnda anföranden. Av de allra nyaste möjligen gjorda 

fynden av var. el. ab. av denna art har jag tyvärr ej kun- 

nat komma i tillfälle att taga del. 

Det av mig funna exemplaret, vilket kanske borde be- 

traktas som en möjligen genom för larven ogynnsamma lev- 

Fig. 6. Eucosmia undulata L. Till vänster typiskt ex. av huvudformen, 
till höger den av förf. funna aberrationen. 

A. Översida. B. Undersida. Nat. storl. Foto förf. 

nadsomständigheter uppkommen missbildning, skiljer sig från 

huvudformen först och främst genom sin ringa storlek, i det 

att bredden mellan vingspetsarna endast når upp till 23 mm., 

mot dennas 25—31 mm. Därnäst genom sitt något urblekta 

utseende, delvis förorsakat genom de fina, bruna, vågiga 

tvärlinjernas betydligt reducerade antal och inbördes läge 

samt genom bakvingarnas så gott som fullständiga saknad 

av dylika. Härigenom hava de hos huvudformen knappt 

skönjbara diskpunkterna blivit mycket skarpt framträdande. 
Följande beskrivning jämte ovanstående avbildningar torde 

lämna en föreställning om det av mig funna exemplarets ut- 

seende. 

Framvingarna tyckas i framkanten ej vara fullt så starkt 
böjda mot spetsen som hos huvudformen och hava därför ett nå- 

got spetsigare utseende. Det oredigt tecknade rotfältet är genom 



D. LJUNGDAHL: LEPIDOPTEROLOGISKA ANTECKNINGAR. 29 

ett tydligt mellanrum skilt från det av fyra tättstående tvär- 
linjer bildade inre mellanfältet. Mittfältet är ganska brett, 
på insidan begränsat av en från inre mellanfältet något av- 
lägsnad tvärlinje, som invid bakkanten är något utvidgad, på 

utsidan begränsat av trenne jämnlöpande, mot framkanten 

nästan försvunna linjer. Diskpunkten något långsträckt, svart- 
brun. Yttre mellanfältet är brett ljusbrunt, mot framkanten 

i sin inre hälft av grundens färg, mörkpudrat. Våglinjen som 

hos huvudformen. Kantfältet ljusbrunt. Framkanten mellan 

roten och till mitt för diskpunkten mörkbrun, endast avbru- 

ten vid rot- och inre tvärlinjens utlöpande. Bakvingarna äro, 

som nyss nämnts, så gott som i saknad av teckning, mörk- 

pudrade och med ett utåt otydligt begränsat tvärband av 

grundens färg över mitten. Diskpunkten liten och tydlig. 

Våglinjen svagt framträdande. Utkantslinjen något tydligare 
än hos huvudformen. De båda vingparens undersida är i 

motsats till huvudformen utan någon egentlig teckning, men 

med skarpt framträdande diskpunkter och mycket tydlig ut- 

kantslinje. Vingfransarna med något mindre, bruna fläckar 
vid vingribbornas ändpunkter. 

Agrotis prasina FABR. 

Puppa (2) kläckt den 9 juni 1914. Längd 19 mm. Klart 

mörkbrun. Segmenten utan någon egentlig ytskulptur, men 

det 3—7 på ryggen vid framkanten med en rad grova, hål- 

Fig. 7. Agrotis prasina-puppans bakända. Teckn. av förf. 

liknande fördjupningar. Cremaster utdragen och utåt något 

tillplattad, åt sidorna utsväpgd, i själva spetsen finrynkig och 
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med 2 grova, vid basen åtskilda, i spetsen utåt krokböjda 
tfelegeln. (OS HAL fo 

Hadena sublustris ESP. 

Arten infångad i stort antal ($S) på lockbete i slutet 
av juni och början av juli 1914. 

Lyc&ena eumedon ESP. 

> astrarche BERGSTR. 

Dessa båda arter såväl som 

Phibalapteryx tersata HUBN. 

anträffades tämligen allmänt på Väddö i Roslagen sommaren 

1908. Under en flerårig vistelse inåt Mälaren har jag ej 
lyckats anträffa dem. 1914 anträffades de åter och i mängd 
på Blidö. Isynnerhet den senare arten flög ymnigt om aft- 

narna vid midsommartiden bland stora B£erberis-buskar vid 

stranden. 

Lymantria monacha L. 

En larv funnen halvväxt i början av juli 1914, förtärande 
bladen av Bezula. Förpuppad den 19 och kläckt den 28 

juli (2). 

Eulepia cribrum L. 

Imago (2) infångad den 18 juli 1914 på lockbete. 

Mamestra trifolii RoTT. 

Larver i olika åldrar anträffades i stort antal på Che- 
nopdium och ÅAtriplex på ruderat plats i Stockholms utkant 

omkring den I sept. 1914. Största delen av de äldre indi- 

viderna voro besatta med de långsträckta, vitgula äggen av 

någon parasitfluga. Dessa sutto alltid synnerligen hårt fästade 
på ryggen och sidorna av de första lederna. Liknande har 

observerats på en del andra nakna larver. På en Mamestra 
pisi-larv observerades en gång ända till ett 40-tal sådana ägg, 
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vid vilket tillfälle tillföljd av den strängt upptagna platsen 

även de mittre och bakre lederna fått mottaga ett och annat. 
På grund av larvernas relativt ringa storlek faller det 

sig rätt svårt att med framgång avlägsna de hårt fastsittande 
äggen. Detta har dock lyckats mig med larver av Chero- 
campa elpenor L. Vid andra tillfällen har jag lyckats att 

med en så kallad stickpincett åtminstone krossa eller skada 

äggen och på så sätt rädda larver från undergång. 

Hylophila prasinana LIL. 

Larverna av denna art anträffades rätt rikligt omkring 

den 20 aug. 1914 i två olika storlekar (före och efter sista 

hudömsningen). 
Larven vilar under dagen tätt tryckt till undersidan av 

ekens blad, där den genom sin färg är rätt svår att upp- 

täcka. Man finner den vanligen sittande mellan tvenne tätt- 
sittande blad i grenspetsarnas bladgyttringar med indraget 
huvud, bukfötterna utspärrade åt sidorna och analfötterna 

bakåtsträckta. Buk- och analfötternas långsträckta gripytor 

jämte den bakåt avsmalnande kroppen giva larven ett syn- 
nerligen karakteristiskt utseende. Analfötterna hava på ut- 

sidan en skarpt framträdande röd, på båda sidor gulkantad 

långslinje. 
Flera av larverna voro angripna av parasitstekellarver 

(till färgen klart gröna), som utkröpo genom ledgångarna 
emellan fötterna, där de länge kvarsutto och tycktes fortsätta 

att taga näring. 
De första kokongerna färdiga omkring den 24 aug., 

de sista den 10 sept. 

EFEucosmia certata HöÖBN. 

Imago infångad i ett flertal (mestadels avflugna) exem- 

plar i början av juni I914. 
I denna tidskrift, årg. XI, p. 84, XX, p. 221, och XXXV, 

p: 129, omtalar J. MEVES sina fynd av denna art. I vad, 

som där säges om larven och dess uppträdande, instämmes 

tillfullo, emedan jag omkring den 8 juli s. å. anträffade den- 

samma i stort antal på Berberis-buskarna i trakten. Sedan 
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jag fäst några medhjälpares uppmärksamhet på dess svår- 
upptäckta gömställes utseende, avplockades en hel del så- 

dana, och vid undersökning befunnos de flesta innehålla var 
sin larv i olika åldrar. En del gömställen voro dock tomma. 

Larverna inrymdes därpå i glasburkar, och voro de, åtmin- 

stone i de storlekar, som jag anträffade dem, ej vidare be- 

svärliga att sköta. Deras föda håller sig ju också relativt 

länge frisk och behöver 

ej så ofta ombytas. Inom 
kort; dogor dockttenael 

(något mer än halvväxta) 

genom parasiter. De öv- 

riga förpuppade sig om- 

kring den 20 juli. 

Antecknas bör, att hos 

pupporna framträdde ving- 

arnas teckning mycket 

skarpt redan samtidiet 
som i början av sep- 

tember. —— Fjaänlent synes 

sålunda ligga som fullbil- 
dad i puppan omkring 7 

manader. Attliknande för- 

hållanden äger rum hos en 

del andra tidigt flygande 

arter är ju förut bekant. 

Larentia pupillata 
THUNBG. 

Med tillhjälp av det 

I. sociafa, BRK. material, som jag, enligt 
vad som meddelats i denna 

tidskrift, varg. OC ip: 

66, äger, har jag här som ett tillägg till prof: 5! IAMPAIS 
uttömmande beskrivning av denna art i »Skand. och Finl. 

Macrolepidoptera» velat i form av en del avbildningar av 

denna och densamma liknande, ungefär samtidigt flygande 

arter lämna en liten hjälp vid bestämmandet av möjligen 

Fig, 18. Natistorl oRoto fört 
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infångade exemplar samt därigenom verka för ett eventuellt 

utrönande av dess förekomst och utbredning i vårt land. 

Hesperia alveus HB. var. 
fritillum TR. 

Den 2 juli 1912 infångade jag på 
Svartsjölandet (Uppland) ett exemplar 
(£), som nog bör hänföras till nämnda 
var. Något typiskt exemplar av huvud- 
fotmen, sadan den beskrives:i prof. 
AURIVILLII »Nordens Fjärilar», har 

jag ej i min samling, men har ett par 

på Gottland av f. d. överstelöjtnant 

ROLF LINDBOHM infångade ex., vilka 
blivit bestämda till var. /ritillum TR. Fig 9. Hesperia alveus Hz. 
(Fig. 9.) I både vad som angar fläc- = var.fritillum Tr. från under- 

karna i fälten 2 och 3 i bakvingarnas RYSARE 
mittband samt fläcken i fältet 7 från- = Ngt först. Foto förf. 

skiljer sig mitt ex. 

Tephroclystia sinuosaria EVRSM. 

Larver funna på Chenopodium album IL. på ruderatplats 
i Stockholms utkant en av de sista dagarne i aug. 1914. För- 

puppades omkring den 10 sept. s. å. Efter frysning inflyttade 

i varmt rum d. 10 jan. 1915 framkommo imagines d. 20—23 

mars. 

Entomol. Tidskr. Årg. FOA E (LOL): 



Eine Namensänderung. 

Von 

Simon Bengtsson. 

In meinen »Bemerkungen uber die nordischen Arten der 

Gattung Clocéoz LEACH> (sieh diese Zeitschr., Årg. 35, TOTAL, 

p- 210 ff.) beschrieb ich eine neue Gattung Pseudocloéon. Beim 

Abfassen meines Schriftchens vergass ich leider ganz, dass 

FR. KLAPALEK schon im Jahre 1905 in »Plecopteren und 

Ephemeriden aus Java» (Mitteil. aus d. Naturh. Museum in 

Hamburg, Jahrg. XXIII, 1905, p. 105) eine gleichnamige Gat- 

tung aufgestellt hatte, von welcher G. ULMER später in seinen 

»Ephemeriden aus Java, gesammelt von Edw. Jacobson» (Notes 

from. ther teydens Musen VOL XM TÖI peer fen 
zweite Art, Pseudoclocon obscurum, beschrieben. Diese letztere 

Arbeit wenigstens war mir wohl bekannt und ich zitierte sie 

auch in meinen »Undersökningar öfver äggen hos Epheme- 

riderna» (Entom. Tidskr., Årg. 34, Upsala IOT3,Nps 275): 

Da meine Gattung Pseudocloéon nicht mit der gleich- 

namigen Gattung KLAPALEK S zusammenfällt, muss ja jene 

umbenannt werden und mag dafär den Namen Procloéon 
mihi erhalten. 



Airaphilus elongatus GYLL. Och Airaphilus 

geminus KRAATZ. 

Av 

Anton Jansson. 

Genom EDMUND REITTERS »Bestimmungs-Tabellen 

der europäischen Coleopteren IV» (1881), där beträf- 

fande släktet AÅzrap/ilus finnas införda »Berichtigungen 
zu den Bestimmungs-Tabellen der europäischen Co- 

leopteren I Teil» (pag. 39), fästes min uppmärksamhet på 

de olika arterna Airaphilus med mörka ben, till vilka Åd. 

elongatus GYLL. hör. REITTER's anmärkning beträffande Å. 
ruthenus SOLSKY: »Diese Art wurde bisher meist verkannt und 

erscheint in den Sammlungen als elongatus, fur die ich sie 
selbst, so lange mir der echte e/ongatus unbekannt blieb, zu 

halten geneigt war», föranledde mig till en granskning av de 

Azraphilus-individer i min samling, vilka jag tagit på Gottland. 

Då jag sökte bestämma enligt REITTER's Översikt i 

nämnda arbete, fann jag, att mina exemplar alls icke läto 
hänföra sig till Å. elongatus. Elytra voro icke, såsom upp- 

gives för elonrgatus, parallella utan tydligt bredare bakom 

mitten, prothorax var endast obetydligt längre än bred, under 

det att den hos elongatus uppgives vara »mycket längre än 

bred», och elytras: sammanlagda bredd var avsevärt större 

än fjärdedelen av deras längd. Däremot var överensstäm- 
melsen med beskrivningen på Å. geminus KRAATZ påtaglig 
beträffande motsvarande karaktärer: Prothorax så lång som 
bred, elytra bredast bakom mitten, omkring tre gånger så 
långa som tillsammans breda. Å. elongatus säges vidare ha 

huvudet något längre än brett i motsats mot Å. geminus, 

vars huvud uppgives vara »icke längre än brett», och Å. elon- 
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gafus skall slutligen ha mörkt rostbruna antenner och ben, 
medan de hos geminus sägas vara mörkbruna—svarta. Även 

beträffande dessa egenskaper måste jag föra mina exemplar 

till Å. geminus. Hos båda arterna är prothorax enligt REIT- 
TER 1 sin största bredd av elytras bredd, men hos mina 

exemplar var den något smalare än elytra, en egenskap som 
hänvisade dem till den tredje i översikten upptagna arten 

ÅA. ruthenus, som dock skall ha parallella elytra. Då emel- 

lertid Å. ruthenus numera räknas endast som varietet till 

geminus, var jag på det klara med, att de av mig på Gott- 

land funna exemplaren hörde hemma i gemznus-gruppen och 

ej tillhörde elongatus. 

I sin senare utgivna »Fauna germanica, Die Käfer 
des deutschen Reiches, III. Band» (Stuttgart 1911) giver 

REITTER följande beskrivning på Åiraphuus elongatus: »Myc- 

ket lång och smal, svart, antenner och ben rödbruna, hals- 

sköld 12/, gång så lång som bred och så bred som elytra, dessa 
senare mycket långa och parallella, behåringen gulgrå, läng- 
den 2,06—3,3 mm.» Diagnosen över A. geminus lyder: »Lång- 

sträckt, svart, knän och antenner ljusare, halssköld så lång 

som bred och så bred som elytra (stamformen), eller tydligt 

smalare (v. ruthenus), behåringen gulaktig, längden 2,06—3,2 
mm.» De ytterligare karaktärer, vilka här givits för ÅA. ge- 

minus, passade ävenledes in på mina exemplar. Till ytter- 
mera visso sände jag för konstaterande av identiteten med 

Å. geminus några de vidaste variationerna omfattande indi- 

viderna till herr REITTER själv, och de kommo tillbaka namn- 

givna som Å. geminus KRAATZ. 
Exemplar i min samling från Öland, tagna av d:r E. 

MJÖBERG, tillhöra även Å. geminus. 
ÅAiraphilus elongatus har som bekant av gammalt upp- 

givits för Gottland och Öland (funna där av WETTERHALL 

och BOHEMAN enligt THOMSON) samt senare enligt GRILL 

också för fastlandet, nämligen Småland. Gälla nu dessa 
lokaluppgifter den äkta ÅA. elongatus eller gälla de Å. gemi- 

nus: Har förväxling av arterna ägt rum eller finnas måhända 
båda arterna i Sverige? Då GYLLENHAAL's beskrivning över 
Å. elongatus står i hans Insecta suecica och är gjord över 

ett exemplar funnet på Öland, borde ju sålunda vara klar- 
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lagt, att så väl ÅA. elongatus som Å. gemrinus tillhöra Sveriges 

fauna. Men frågan synes vara mera invecklad. Då man 

genomläser den Gyllenhaalska descriptionen, finner man, att 

den kan passa lika bra — eller lika illa — för ÅA. geminus 

som för ÅA. elongatus, och särskilt tillägget: »An modo speci- 

men immaturum NV. pedicularie»(!!!) kan komma en att undra, 

huruvida GYLLENHAAL överhuvud haft en ÅZzrap/äilus framför 

sig. Enda säkra möjligheten att avgöra, vilket djur GYLLEN- 

HAAL haft till föremål för beskrivningen, vore att gå till typ- 

exemplaret, men var detta finnes — om det överhuvud finnes 

kvar — är mig obekant. Huru REITTER kommit till sin upp- 

fattning om den »äkta elongatus», känner jag icke, men: det 

behöver ej vara uteslutet, att GYLLENHAAL, då han gjorde 
sin beskrivning, framför sig haft det djur, som sedermera av 

KRAATZ kallats ÅA: gemzinus, och att författare efter GYLLEN- 

HAAL antagit, att det djur, som nu hos REITTER och andra 

går under namn av Å. elongatus GYLL., varit det som av- 

setts av GYLLENHAAL i: Insecta suecica. I förmodan, att 

det Gyllenhaalska exemplaret i själva verket var en Å. ge- 

minus, styrkes man ej blott genom mitt och andra entomo- 

logers fynd av ÅA. geminus på Gottland och Öland utan också 

därav, att Åzraphilus-exemplar, förvarade på Riksmuseum och 

tagna på Öland av BOHEMAN, tillhöra Å. geminus, såsom jag 

satts 1 tillfälle att förvissa mig om. 

ÅAiraphilus geminus KRAATZ borde sålunda, om dessa 

premisser äro riktiga, återfå namnet ÅA. elongatus GYLL., och 
den art, som hos REITTER m. fl. går under sist nämnda namn, 

borde erhålla ett nytt. 

ooDå det Gyllenhaalska arbetet icke torde vara tillgängligt 

för många av våra coleopterologer, återger jag här GYLLEN- 
HAAL's beskrivning: ; 

>Cryptoph. elongatus: angustus niger opacus, dense ci- 

nereo pubescens, antennis pedibusque fuscopiceis, thorace 

oblongo subdepressus. 

Descr. Parva N. pedicularie &qualis et colore excepta 
simillima. Caput breve, triangulare, fuscum, dense cinereo 

pubescens, fronte plana, creberrime punctulata, oculi parvi 

prominuli nigri. Antenn& vix longitudine thoracis, arcuate, 

basi testaceX, extrorsum pubescentes, clava magna nigricante. 
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Thorax latus, transversus, antice paulo angustior, subtrunca- 

tus vel perparum emarginatus, lateribus anguste marginatus, 

basi elytrorum latitudine et illis adequatus, angulis antrorsum 

nonnihil prominulis, supra valde convexus, fusco-testaceus, 

creberrime subtiliter punctulatus, dense cinereo-pubescens. 

Scutellum majusculum, rotundatum, fuscum, subtilissime punc- 
tulatum. Elytra latitudine fere thoracis et illo vix triplo 
longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, testa- 

cea, crebre subtiliter punctulata, dense cinereo pubescentia, 

sutura tota et apice late infuscatis. Corpus subtus fusco- 

testaceum, subleve. Pedes testacei, ungulis fuscescentibus. 

An modo specimen immaturum N. pedicularie.» 

Fyndplatsen för de av mig från Gottland hemförda Aira- 

philus-exemplaren var av helt annan karaktär än som THOM- 

SON uppgiver:»i gräset på sandfälten», en uppgift, som passar 

bättre samman med REITTER's för Å. elongatus i Bestim- 

mungs-Tabellen : »Im Dinensande der Nord- und Ostsee». 

Jag erhöll mina individer genom håvning i gräset i lövängarna 

intill Etelhems kyrka, alltså mitt på ön fjärran från havs- 
kusten. På fyndplatsen saknas sandiga, torra platser, ängarna 

äro snarare sanka, beväxta med en rik, typiskt gottländsk 

lövängsvegetation. I närheten, på andra sidan landsvägen, 

vidtager den numera utdikade Tenglingsmyr. Åkerfält och 

torrare backar finnas ett stycke härifrån, men där lyckades 

jag ej ertappa någon Åiraplulus. 
I lövängarna syntes arten förekomma mindre sparsamt i 

slutet av juni månad. Den erhölls särskilt på kvällarna vid 
solnedgången, då den påtagligen liksom en del andra säll- 

synta coleoptera har sin flygtid och slår ned i gräset. For- 
mationens beskaffenhet framgår måhända genom ett omnäm- 
nande av övriga skalbaggar på fyndplatsen: ÅAnisotoma dubia 

KUG. och Å. calcarata ER., Colenis dentipes GYLL. och Colon 

brunneum TATR., samtliga mycket talrikt förekommande, 

Cyrtusa minuta AHR., Thalycra fervida GYLL., Pselaphus 

Heisez HERBST, Malthinus fasciatus OLIV., Malthodes brevi- 

collis PAYK., M. atomus THOMS. och M. ruficollis IATR., 

Dolichosoma lineare ROSSI, Dascillus cervinus L., Phosphenus 

hemipterus GOBRZE, Brachysomus echinatus BONSD., Aphihona 

cerulea PAYK., A. euphorbie SCHRANK, Longitarsus pratensis 

PANZ., Rhagonycha fulva SCOP., Cantharis-arter m. fl. 
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Enligt REITTER's »Fauna germanica» är Åiraphuus 
gemtinus i Tyskland till sin förekomst ej bunden vid havets 

närhet: den är funnen i Elsass, Nassau, Hessen (för övrigt i 

Mellersta Europa, Italien, Frankrike o. s. v.). ÅA. elongatus 

är enligt »Bestimmungs-Tabellen»> av samme författare »sehr 

selten» och förekommer enligt Fauna germanica i Tyskland 

i Bayern, Hessen, alltså även inuti landet, Preussen vid Öster- 

sjöns kust. 

Zur Biologie des Thorictodes 

Heydeni Bttr. 

Von 

Anton Jansson. 

Im Herbste 1913 habe ich in Örebro, Schweden, in einer 

Miähle mehrere Coleopteren-Arten gefunden, die mit Getreide 

vom Auslande eingefährt waren. Unter ihnen waren die be- 

kannten Kosmopoliten Zribolzwm ferrugineum FABR., Calan- 

dra granaria L., C. orpyze L., Leptus ferrugineus STEPH., 

Rhizopertha pusilla FABR., die sämtliche in ungeheuerer 

Anzahl in den Getreidesacken umherkrochen. Um das Ge- 

treide von den Schädlingen zu befreien, hatte man die geschä- 

deten Parteien durch einen Wedel gehen lassen. Die Spreu 

und die Tiere, die dadurch abgeschieden wurden, hatte man 

dem Geflägel gegeben. Die Hennen pickten eifrig die Coleop- 

teren, da ich kam und die Mahlzeit abbroch, um die ver- 

schiedenen Arten Coleopteren, die mit dem Getreide einge- 

kommen waren, zu Hause zu untersuchen. 

Ich fand in diesen vegetabilischen Stoffen — Spreu, Sa- 

men u. dgl. — und in dem Stäubchen nebst oben erwähn- 

ten Coleopteren mit zahlreichen Larven sporadische leben- 

dige Exemplare von der bisher in Schweden nicht beobachte- 

ten Tenebrionide Latheticus oryze NWATERH., eine noch nicht 

determinierte Z7rogoderma-Art (steht dem meridionale KR. 

nahe) welche letztgenannte sparsam lebendig aber desto mehr 
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in toten Exemplaren und Resten im Bodensatze vorkam, und 

endlich mehrere Individuen des eigentämlichen und interes- 

santen Käferchens Zhorictodes Heydeni RTTR. 

Dieser Vertreter der Familie 7/horzictzde, von EDM. REIT- 

TER in Harolds Col. Hefte XIV, Pag. 46, beschrieben, gehört 

eigentlich der Fauna des Mittelmeergebietes (in den Katalo- 

gen fur Hispania, Gallia, Algier, Ägypten, Syria u. s. w. not.) 

und ist, so weit ich aus der Literatur es kenne, nicht ausser 

diesem Gebiete angetroffen. Das Getreide, von dem die 

Spreu mit Z/horictodes und den äbrigen Coleopteren stammte, 

war Weizen, der der Aussage des Besitzers der Mähle nach 

teils von Indien, teils von Australien und teils von Säd- 

Russland importiert worden war. Mit welchen Sendungen 

Thorictodes eingekommen war, konnte leider nicht festgestellt 

werden. : 

Betreffend mehrere Arten der anderen Gattung der Fa- 
milie, = Lhorietus, weissiman, dassiste inden Nesterniver- 

schiedener Ameisen, entweder als Parasiten oder als Sympbhi- 

len, leben, und in insektenbiologischen Bächern sieht man 

Bilder von einem 7Z'/horzictus, an dem Basalteile der Antennen 

einer Ameise festgebissen. Nach WASMANN durchbeisst 70- 

rictus die Antennen, um Blut daraus zu saugen. Uber die 

Lebensweise des 7Z/horictodes kennt man dagegen nichts. Ich 

habe dem gekannten Myrmecologen Prof. E. WASMANN in 

Valkenburg, Holland, uber den Fund zugeschrieben, und er 

hat gätigst erwidert: 

»Ihre Beobachtungen uber 7 horictodes Heydeni sind inte- 

ressant. Meines Wissens ist uber die Lebensweise von 7'/o- 

rictodes noch nichts Zuverlässiges bekannt. Ich habe ihn in 

meinem 'Kritischen Verzeichnis der myrmecophilen und ter- 
mitophilen Arthropoden' 1894, S. 140, nur als fraglich myr- 
mecophil bezeichnet wegen seiner Ähnlichkeit mit Zhorictus.» 

Keine lebendigen Ameisen waren in der Spreu, die die 

Thorictodes hauste, ein Abdomen einer grossen Ameise habe 

ich doch da gefunden. In dem Bodensatze der Spreu fand 

ich zahlreiche tote TZhorictodes oder Reste von dem Tiere. 

Die Menge davon widersprach der Vermutung, dass 7Y/horic- 
todes von einer Zufälligkeit in das Getreide gekommen war. 

Um mögeglich zu erforschen, in welchem Verhältnisse 7horic- 
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fodes zu der Spreu oder den darin lebenden Tieren stand, 

fuhrte ich die gefundenen lebendigen Individuen, etwa 20, 

des Thorictodes und die genannten äbrigen Coleopteren mit 

Larven in einer Glasschale mit Spreu, Stäubchen u. del. zu- 

sammen. Die Thorictodes arbeiteten sich, besonders im Lamp- 

lichte, an die Oberfläche der Spreu und krochen, mit den 

Antennen vorn und biegförmig aufwärts gerichtet, wie suchend 

uber den Körnern. Ich sah sie niemals Nahrung nehmen 
oder von den tbrigen Coleopteren oder deren Larven, die 
die Körner aushöhlten oder im Bodensatze sich wälzten, Notiz 

nehmen. Die Zhorictodés lebten etwa zwei Monate. Sie wur- 

oden immer träger und waren endlich tot. 

Ich hatte auch, wie oben gesagt, eine Anzahl von den 

verschiedenen Larven, die ich in der Spreu gefunden hatte, 

in der Glasschale aufbewahrt. Ich bin leider schlechter 
Larvenkenner, glaube doch versichern können, dass keine 

von mir in der Spreu gefundenen Larven dem 7horictodes 
angehörten. Damit ist natärlich nicht gesagt, dass keine 

Larven in dem grossen Materiale von Spreu vorkommen 

konnten. Die ibrigen Larven konnte ich nicht uber den 

Winter lebendig halten, mit Ausnahme von den Larven des 

Triboliums, von dem ich noch eine lebendige Generation 
besitze. 

Aus meinem Funde und meinen Beobachtungen ist also 

wenig Positives uber die Lebensweise des Thorictodes zu 

erhalten. Ich habe sie doch den Coleopterologen hiermit mit- 
teilen wollen. 



Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan 

inom Kronobergs län. 

Av 

Ernst Orstadius. 

I sin uppsats i denna tidskrift, årg. 1913, »Sveriges insekt- 

geografiska indelning på grundval av makrolepidopterernas ut- 

bredning», säger lektor E. WAHLGREN, att beträffande denna 

utbredning är från Kronobergs län »så godt som intet bekant». 

Då detta förhållande tyvärr synes överensstämmande med 

verkligheten, har jag ansett det vara skäl att i tidskriften 

omnämna de fynd, jag under åren 1911—1914! gjort inom 

nämnda län. Ehuru ett rätt avsevärt antal arter av mig in- 

samlats, är min förteckning ingalunda ett fullständigt angivande 

av de fjärilar, som finnas eller åtminstone under de senaste 

åren funnits inom området. Flera andra samlare hava under 

dessa år varit i verksamhet härstädes och enligt vad jag har 

mig bekant funnit ett fertal arter, som icke av mig anträffats. 

Till någon del kan detta bero därpå, att jag huvudsakligen 
samlat i och omkring Växjö, under det att andra samlare i 
väsentlig grad varit verksamma i andra delar av länet. Tro- 

ligen kommer det också längre fram, då området blir bättre 

genomforskat, att visa sig, att fjärilfaunan i länets sydligare 

delar är i någon mån avvikande från faunan i den mellersta 

och möjligen ännu mera från den i de nordligaste delarna av 

området i fråga. 
I avseende å fjärilarnas systematiska uppställning och 

benämning har jag följt SPULER's »Die Schmetterlinge Eu- 

ropas», och har jag ansett mig även böra medtaga mina fynd 

1 Då senare delen av uppsatsen tillkommit efter inträdd »fjärilsäsong» 
1915, hava däri även influtit en del meddelanden från sistnämnda år. 

Förf. 
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av microlepidoptera, då kännedomen om deras geografiska 
utbredning inom området torde vara lika ofullständig som om 

makrolepidopterernas förekomst. 

Där i det följande ej annorlunda angives, hava fynden 

gjorts i Växjö stad eller dess närmaste omgivningar. Även- 

ledes torde böra påpekas, att, då jag beträffande en fjärilarts 

frekvens angivit graden därav utan omnämnande av något 

visst år eller årstid, mitt omdöme självfallet avser artens före- 
komst under dess vanliga kända flygtid allenast under de år, 

varunder jag samlat härstädes. 
De flesta småfjärilarna hava godhetsfullt blivit bestämda 

av regementsläkaren L. TRAFVENFELT i Umeå. 

I fam. Papilionidae. 

Papilio L. 

mackaon IL. Ett exemplar d. !”/&e 11.. 4 larver, tagna i 
Notteryd i juli 1912, uppföddes till imagines. En av pupporna 
helt gröngul, de övriga vitgrå med svartaktiga rygg- och 

sidolinjer och delvis svart undersida. Två exemplar obser- 

verade 1913. Arten kan sägas vara sällsynt i Växjötrakten. 

II fam. Pieridae. 

Aporia LL. 

crataegi IL. Rätt allmän. 1914 i maj anträffades å åt- 
skilliga ställen larvkolonier, som delvis kalätit små rönnbuskar. 

Pieris SCHRK. 

brassicae L. Allmän. 

rapae EL. Tämligen allmän. 

2apzi LL. med sommargenerationen znapaeae ESP. Mycket 

allmän. 

Euchloö He. 

cardamines L. Tämligen allmän. 

Colias F. 

palaeno L. Ej sällsynt. En ?3/&g 11 tagen SJ, 50 mm. spänn- 
vidd, företer i avseende å vingfärgen samma karaktärer som 
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ett av mig i Pajala i arktiska Norrbotten taget J-exemplar, 

men å Växjöexemplaret äro framvingarnas bakhörn ej så 
avrundade som på Pajalaexemplaret, varjämte bakvingarna 

äro bredare. Torde på grund särskilt av den gröna färgen 

a bakvingarnas undersida böra hänföras till v. lapponica STGR, 

vilken form dock ej omnämnes av SPULER. 

Gonopteryx LEACH. 

rhAamn. IL. Allmän. 

Leptidia BILLE. 

SZapes EA llman: 

III fam. Nymphalidae. 

Limenitis FaB. 

populi L. Sällsynt. En SJ, Notteryd ?/7 12. Förutom detta 

individ observerades i juli 1912 tre andra i trakten av Notte- 

ryd, c:a 6 km. från Växjo. Aven 1914 iakttagen på samma 
ställe. 

Vanessa F. 

antiopa LL. Såväl vår- som höstgenerationen allmän. 

zo L. Ej så allmän som antopa. Synes, allmännare på 
hösten. 

urticae L. Mycket allmän. Ett ?/s 14 taget exemplar torde 

på grund av den tydliga svarta skuggningen mellan mellersta 

framkantsfläcken och den svarta fläcken i fältet I b kunna 

hänföras till v. polaris STGR. 

Polygonia Hp. 

c album LIL. Allmän. 

Pyrameis He. 

atalanta L. Sällsynt. Två individ tagna 9/8 11 och ?/9 13. 
Därjämte observerade jag i september 1912 2 exemplar vid 

FillärFylleryd; c:aremn halvmil öfranVäsxjo: 
cardui L. Ett exemplar !"/,; 14. 

Melitaea F. 

athalia ROTT. Allmän. 
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Brenthis He. 

Selene SCHIFF. Allmän. 
euphrosyne L. Allmän. 
pales SCHIFF. v. arsilache ESP. Sällsynt. SJ och 2 in 

Gopular tagna I Vrankunge /tl3. 

Argynnis (F.) SEMPER. 

zno ESP. Tämligen allmän. 
latonia LL. Allmän. 

adippe L. Allmän. ab. cleodoxa O. sällsynt. 

gslda Ne: Allmän: 

paphia L. Sällsynt. Ett individ taget i Växjö ""/, 14 
ock "ett i Skruf ”!/q 14. 

Maniola SCHRANK. 

Zigea L. Tämligen sällsynt. 

Satyrus F. 

semele LTL. Ej av mig tagen i Växjötrakten.. Däremot 

var den allmän i Skruf den ?!/7 14. 

Aphantopus WALLGR. 

hyperantus IL. Mycket allmän. 

Epinephele He. 

Jurtina LE. Mycket allmän. 

Coenonympha He. 

pamphilus 1... Mycket allmän. En ??/g 11 tagen £, 32 mm. 
hör enligt lektor WAHLGREN, som granskat exemplaret i fråga, 

till ab. multipuncta SCHULZ (»Unterseite der Vorderflugel in 

Zelle 2 mit einen kleinen Auge, die Hinterfläögel oberseits 

mit 2 Augenpunkten»). Ett annat individ är anmärkningsvärt 

för sin ringa storlek, endast 21 mm. vingbredd, vilket är 7 mm. 

mindre än minimum enligt »Nordens Fjärilar». Detta exem- 

plar har alla vingarnas utkanter mycket tydligt svartbruna 

och skarpa teckningar å undersidan. 
fiphon ROTT. med v. zszs THNBG. Tämligen allmän. 
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Pararge He. 

/Azrera F. Tämligen allmän. 

maera L. Tämligen allmän: 

MEfann. Lycaenidae. 

Callophrys BILLB. 

rubr L. Mycket allmän. Arten flög 1913 och 1914 ganska 

allmänt i slutet av april. Dess ab. immaculata FUCHS, utan 

vitt band å vingarnas undersida, är icke sällsynt. 

Zephyrus DaALM. 

guercus ET. En s och en $, erhållna resp. ”/7 och "/1 14 
efter uppfödning av 2 i Växjö tagna larver. En g fångad i 

Skruf ?!/7 14. Eljest ej anträffad. 

Chrysophanus He. 

virgaureae L. Allmän. 

phuaeas L. Allmännare än virgaureae. 

Lycaena F. 

argus EL. Allmän. 

argyrognomonr BERGSTR. Allmän. 

optilete KN. Allmän. 

astrarche BERGSTR. Ej anträffad i trakten av Växjö. En 

S tagen i Urshult S/7 12. 

Cyaniris DALM. 

argiolus L. Arten, som är allmän i Växjötrakten, flög 

1913 och 1914 redan i slutet av april. 

VI fam. Hesperiidae. 

Adopaea BILLB. 

Zineola O. Ett individ taget i Skruf !/; 14. -Eljest ej 
anträffad. 

Augiades HB. 

comma 1.” Anträffad endast vid Hofmantorp ??/g 11, då 

3 PL fångades. 

sylvanus ESP. Allmän. 
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Scelotrix RER. 

malvae L. Allmän. Observerad redan ?9/4. 

Thanaos B. 

tages L. Tämligen allmän. 

VII fam. Sphingidae. 

Macroglossa ÖCHS. 

fuciformis IL. (bombyliformis ESP.). Ej sällsynt vid rikliga 

bestånd av Lychnis. Såsom kuriositet kan omnämnas, huru jag 

första gången anträffade arten. Å en björkkvist vid manshöjd 

upptäckte jag ”?/s 1J en stor vitgrön spindel fasthållande så- 
som jag tyckte en humla mellan käkarna. Vid min närgångna 

granskning släppte spindeln sitt byte, som jag upptog och 

fann vara ett dött eller förlamat, fullt mjukt och välbehållet 

indiviekfav har Juttfagavatande art, wtarv iantraättad..toI2 a 

Scabiosa, blev imago "/a 13. 

Choerocampa Du>r. 

elpenor L. Allmän. Träffas ofta på Lychnis. 
porcellus EL. Mindre allmän än föregående. 

Deilephila O. 

galii ROTT. Larv tagen å Epilobium angustifolium Yt/7 14. 
Puppan övervintrar, då detta skrives. Arten ej eljest anträffad. 

Sphinx (L.) O. 

Zigustri EL. Enligt andra samlares uppgifter är arten här, 

liksom annorstädes, allmän besökare av blommande kapri- 

folium. Själv har jag ej haft tillfälle att under fjärilns flygtid 

besöka någon plats, där nämnda buske växer. Larven har 

en gång tagits i min trädgård, där den anträffades på marken 
under syrén. 

ginastri L. Allmän. Besökte 1911 liksom e/penor och 

porcellus en rikligt blommande jasminhäck i seminarieträd- 

gården i Växjö. 

Smerinthus O. 

Ziliae LT. Ej sällsynt. Larven anträffas ganska ofta kry- 

pande under lindarna i Växjö stads esplanader. Ett av mina 
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två exemplar hör till a6. maculata WALLGR. med, enligt LAMPA, 
»framvingarnes tvärband avbrutet, bildande tvänne fläckar». 

populi LL. Allmän. 

VIII fam. Notodontidae. 

Cerura SCHRK. 

vinula LL. Larverna anträffas om sensommaren allmänt å 

asp och hava i fångenskap lämnat fjärilar efter en eller två 
övervintringar. Den utbildade fjäriln ej av mig anträffad ute 

1 naturen. 

Notodonta OO. 

sicsac L. Beträffande denna art gälla samma anmärkningar 
som angående vwiznrula, dock att puppan av szczac övervintrat 

endast en vinter. 

dromedarius 1. Den ?/9 13 togs en larv å al och !"/9 13 
en å björk, vilka bägge lämnade fjärilar våren 1914. Arten 

torde kunna betraktas såsom sällsynt. 

Leucodonta STGR. 

bicoloria SCHIFF. Av denna vackra och sällsynta spinnare 

har jag tagit. 2 SJS, den ena vid Bäckaslöf invid Växjö ”!/s 
14 och den andra å Helgö !?/& 14. Enligt » Nordens Fjärilar» 

är den funnen i Östergötland och Skåne, varjämte den av 

CI OT VON SI PORAT. (Ent. Lidskri fOr3, sid g90)Homnamnes 

tagen 1903 i Ödestugu i Småland. 

Lophopteryx STEPH. 

camelina L. Två SS tagna, den ena å Helgö !? 
och den andra invid Växjö !/7 14. 

je 14 

Phalera He. 

bucephala L. Tarverna voro rätt allmänna 1913 och 1914. 

En SJ fångad den ??je 14, fjäriln eljest erhållen endast genom 
uppfödning från larv. 

Pygaera OQO. 

pigra HUFN. Larver, tagna å asp 1913 såväl i Växjö 

omgivningar som i Urshult, uppfödda till fjärilar. 
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X fam. Drepanidae. 

Drepana SCHRK. 

falcataria L. Tämligen allmän. 

farvaluld BKH. Sällsynt . Ilva då I 11 och 7 14. 

Zacertinaria L. Tämligen allmän. 

XI fam. Saturniidae. 

Saturnia SCHR. 

pavonia IL. Tämligen sällsynt. Anträffad endast såsom 

larv å blåbär och uppfödd till imago. 

XIV fam. Lasiocampidae. 

Poecilocampa STPH. 

Mapals kn. v Sällsynt. (End dg och en Piresp. in 13/o0ch 
27/ 

/TO 13. 

Eriogaster GERM. 

lanestris L. TLarvkolonier anträffas allmänt i Växjötrakten. 

Särskilt var detta fallet 1914, då en äggläggande 9 vårtiden 
togs av lektor BRUNDIN. Kokonger, i fångenskap spunna 1912, 

hava ännu ej lämnat fjärilar. 

Lasiocampa SCHRK. 

guercus IL. Rätt allmän. I september 1913 togos 2 unga 

larver med de karakteristiska gula tvärbanden. Då buren 

efter att ungefär 2 månader hava varit placerad i kallrum 

??/, 14 inflyttades, dog den ena, men den andra uppföddes 

med blåbärsris. Han var som liten mycket trög, åt endast 
en gång i dygnet. Första hudömsningen i fångenskapen ägde 

fömiiden]- /s, den. andra r=>/si ochiden tredje. : fa, Den ””Ja 
började larven spinna kokong, efter att hava suttit stilla i 5 
dygn. Då detta skrives, den !?”/s 15, är fjäriln ännu ej fram- 

kläckt. 

Macrothylacia RAMB. 

zubi L. SS flögo särskilt 1912 mycket allmänt, och på 
hösten voro larverna så vanliga, att man under en kort vandring 

i skogskanterna kunde påträffa flera 10-tal.. Av c:a 8 i fången- 

Entomol. Tidskr. Årg. 3 OMELETT (TOT) 4 
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skap då övervintrade larver dogo alla utom två, som för- 

puppades. Pupporna voro i början klart gröna, utom bak- 

kroppslederna, som voro bruna. Efter ett par dagar hade de 

fått sin mörkbruna färg. De lämnade fjärilar, bägge 29 
20/3 och '!/a4 13, resp. 47 och .53 mm. mellan vingspetsarna. 
Enligt »Nordens Fjärilar» har 2 en vingbredd av 55—065 mm. 

De hos mig framkläckta fjärilarnas ringa storlek kan ju hava 

berott på fångenskapen, men att små 928 finnas även i fria 

naturen, visas därav, att jag ”/& 13 tog en, som ej har större 

vingbredd än 45 mm., och en annan ”/6 13 tagen 8 är ändå 

mindre, endast 40 mm. mellan vingspetsarna. Framvingens 

längd, som av KLÖCKER i »Danmarks Fauna» angives till 

2,,—3 cm., är hos sistnämnda exemplar endast 2 cm. 

XV fam. Lymantriidae. 

Orgyia O. 

gonostigma F. Sällsynt. Under larvfångst på odon den 

/s 14 erhöll jag i slaghåven en larv av denna ganska ovanliga 

art, och då jag började undersöka odonbuskarna på stället, 
fann jag en mängd både g- och £S-larver. Som bekant, kan 

man på deras mera betydande storlek lätt skilja de sistnämnda 
från S-larverna. Jag medtog då ett 10-tal larver, som seder- 

mera förpuppades, och under dagarna "”/e€—"/& framkläcktes 
fjärilarna. Alla 22 lade obefruktade ägg å den puppan när- 

mast omgivande vävnaden. 

antiqua L. En gg fångad !/s 13. Av i fångenskap över- 
vintrade larver erhöllos ??/&—?9/& 14 5 SS. Arten synes 
vara tämligen allmän i Växjötrakten. 

ilef 

XVI fam. Noctuidae. 

Colocasia O. 

corylz IL. Sällsynt 1 Växjötrakten. Av mig endast en 

gång anträffad, den ”/9 14 och då såsom larv. 

Acronycta O. 

leporina L. Denna art har av mig här anträffats endast 

1914, då den synes varit rätt allmän och då såväl larv som 
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fjärilar togos. Jag har 3 exemplar, som alla hava framvingarna 

pudrade med svartaktiga fjäll, men endast å ett exemplar är 

denna pudring så pass stark, att den för blotta ögat ger en 

något, ehuru helt obetydligt, gråaktig färg åt vingarna. Bak- 

vingarnas ribbor å detta exemplar äro så kraftigt pudrade, 

att de synas skarpt svarta. Då jag ej sett något exemplar 

av v. bradyporina TR. (enligt »Nordens Fjärilar» »framvingarna 

mer eller mindre överpudrade med svartgrå atomer»), kan jag 

ej avgöra, om något av exemplaren i fråga kan hänföras till 

nämnda var., men att döma av dess avbildning i »Danmarks 

Fauna», där framvingarna nästan äro mera grå än vita, höra 

mina exemplar till huvudformen. Ett av dem överstiger med 
3 mm. maximimåttet (40 mm.) enligt »Nordens Fjärilar». 

aceris L. «Larver några gånger anträffade och uppfödda 
till fjärilar. Kan ej betraktas såsom allmän. 

megacephala F. Ett individ kläckt i bur ”/s 14. Eljest 
ej anträffad. 

alm: L. Earv tagen i Notteryd ”/s 12, gav fjäril, tyvärr 

missbildad, ”/+ 13. Ej eljest anträffad. 
psi L. Flera exemplar erhöllos i juli 1914 på »Köder»>. 

Ej eljest anträffad. 

cuspis HB. Fjäriln är ju svår att skilja från gsz, men åtmin- 
stone ett av mina exemplar, taget ”/7 14 på »Köder», måste 
hänföras till cuspzs. Det har en vingbredd av 44 mm. (max. 

enl. »>Nordens Fjärilar» är 41 mm.), och bakvingarna äro med 

undantag av fransarna mörkt gråbruna. Larven, som är lätt 

att skilja från den föregående artens, har jag tagit i oktober 
1914. Den har i buren förvandlat sig till puppa, som för 

närvarande övervintrar. Cuspis torde vara sällsyntare än ps. 

menyanthidis VIEW. Larv tagen hösten 1912 i närheten 

av Lilla Vallen invid Växjö å en mycket låg, förkrympt björk- 

buske, uppföddes till imago, som framkom ?”/a 13. Arten är 

sällsynt. L 

auricoma F Mycket allmän, åtminstone såsom larv. År 

1913 var larven särskilt talrik i augusti och september på 

små björkar. En dag räknade jag på den s. k. Spetsamossen 
under loppet av en timme ej mindre än 33 larver. 1914 voro 

larverna mycket tidigare utvecklade än under andra ar. 

euphorbiae F. Endast en gång anträffad nämligen i 
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Notteryd ??/7; 12, då jag tog en larv, som uppföddes till en 
Vfuriuframldäckt <A: 

zumäicis IL. Allmän. Larverna voro särskilt talrika 1912. 

År 1914 fångade jag arten först i maj, sedan på »Köder» i 

juni och juli och slutligen ?/9 en S, likaledes på lockbete. 
Så sen flygtid kan ej gärna bero på annat än att arten detta 
mycket torra och heta år haft en andra generation, vilket 

bestyrkes därav, att jag redan tidigt på sommaren fann full- 
vuxna larver. 

Craniophora SNELL. 

ligustri F. En 3 tagen å lockbete ”/> 14. Den har en 

vingbredd av 42 mm. Arten är eljest ej anträffad. 

Agrotis O. 

strigula THNBG. Tämligen allmän å ljungbeväxta ställen. 

subrosea STPH. Av denna sällsynta art har jag i Växjö 

tagit" 3 JJ, nämligen 21'/&8 11 och: en ”/s 14: Om huvud 
formen säger SPULER: » Diese schöne, rotgrau, manchmal auch 

mehr rotbraun gefärbte englische Form ist leider vermutlich 
ausgestorben», och i A. SEITZ' under utgivande varande verk 

»Die Grossschmetterlinge des palearktischen Faunengebietes» 

står helt kategoriskt, att den är utdöd. Jag kan dock ej finna 

annat än att ett av mina exemplar tillhör huvudformen. Det 

har framvingarnas grundfärg tämligen rent grå, fläckarna av 

grundens färg, mellan inre tvärlinjen och ringfläcken samt 

mellan denna och njurfläckens bakre del ett svart streck samt 

tvärlinjerna tydliga. Hela mittfältet, förutom vid fram- och 
bakkanten, yttre mellanfältet åtminstone i fälten 1 b och 4 

samt närmast framkanten och vidare större delen av inre 

mellanfältet äro färgade av en till rosenrött stötande rödbrun 

färg, som starkast framträder på ömse sidor om ringfläcken 

emellan den grå framkanten och de ovannämnda svarta strec- 

ken. Vingarnas fram- och utkanter äro undertill starkt röd- 

aktiga. Exemplaret är ganska avfluget och något blekt, men 

den röda färgen framträder dock mycket tydligt å högra 

framvingen, och fjärilns utseende stämmer ganska bra med 

bilden av huvudformen i SEITZ' ovannämnda verk, där jämväl 

v. subcoerulea STGR finnes avbildad. Figuren hos SPULER 
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torde vara en avbildning av var., ehuru detta ej framgår av 

texten. Huvudformen skall ha mittfältet tydligt begränsat 

tvärs över hela framvingen. 

Av mina 2 andra exemplar har det ena, taget ?/s 14, en 
jämn, mörkt blågråaktig färg över hela framvingen med högst 

obetydlig inblandning av rött, otydliga tvärlinjer, men med 

skarpt framträdande svarta streck mellan ring- och njurfläcken 

samt innanför den förra. Framvingarnas undersidor sakna 

den rödaktiga färgen och äro helt och hållet mörkgrå. Detta 

individ måste vara wv. subcoerulea STGR. Det tredje exem- 

plaret är en mellanform meilan de två andra med de skarpa 

strecken på ömse sidor av ringfläcken kraftigt utvecklade, 

tydlig teckning och framvingarna överdragna av en ljus brun- 

aktig färg, som dock saknar den rosenröda anstrykningen. 

fimöbria IL. Sällsynt. Larv tagen våren 1914, uppfödd 

till imago, som kläcktes !?/& 14. En SJ fångad !/g 14. 
sobrina GN. Av denna art har jag tagit 4 SS, av vilka 

en är avvikande genom sin klara, nästan rosenröda färg över 

hela framvingen. Samtliga exemplar äro större än vad maximi- 

måttet i »Nordens Fjärilar» (32 mm.) angiver, i det de hava 

enkvingbreddfav resp. 34, 35, 30r0ochi30Fmm; 

augur F. Allmän. 
pronuba I. med dess v. innuba TR. äro allmänna. Till 

den förra räknar jag då de former, som hava halskragen och 

framvingarnas framkant ljusare än thorax och framvingarnas 

grundfärg samt nämnda vingars teckning mera skarpt fram- 

trädande. Framvingarnas grundfärg synes ej variera så mycket 

hos huvudformen som hos var., där den kan växla från ljust 

gulbrun till svartbrun. Znrnuba synes allmännare än huvud- 

formen. 
triangulum HUFN. Sällsynt. Endast ett individ anträffat, 

nämligen en g, från larv uppfödd till imago och kläckt !?/6 14. 

baja F. Från slutet av juli är denna fjäril i nära två 

månaders tid ett av de allmännare nattflyna. 

c-nigrum IL. Torde få anses sällsynt. Jag har endast 

anträffat 3 exemplar, 2 SS och en SL. 
xanthographa SCHIFF. Ej sällsynt. Den varierar rätt 

betydligt såväl beträffande framvingarnas färg som teckningens 

tydlighet. 
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umbrosa HB. Av denna enligt »Nordens Fjärilar» förut 

inom Sverige blott i Skåne anträffade art tog jag i slutet av 
juli 19r4 i Bäckaslöf invid Växjö på lockbete 9 ds och I £S. 

Exemplaren hava en vingbredd av i medeltal 36,8 mm., min. 

35 och max. 38 mm. Storleken är i »Nordens Fjärilar» an- 

given till 33—36 mm. Alla exemplaren hava i det allra 

närmaste samma färg och teckning, och SPULER omnämner 

också arten såsom »recht beständig». 

zubi VIEW. och dess v. florida SCHMIDT äro bägge all- 

männa. 

dahlia AB. Allmän. 

brunnea F. Mindre allmän. Jag har 5 exemplar, alla 2£$, 

av vilka ett är avvikande genom sin storlek, 43 mm. vingbredd, 

och framvingarnas i rosa gående grundfärg. De andra ex- 

emplaren, som 1 avseende å färg och teckning synas typiska, 

hava -en vingbredd! av resp. .37, 37> 30 och 40;5 mm. seMass 

enl. »>Nordens Fjärilar» 37 mm. 

primulae ESP. med v. conflua TR. Mycket allmän. 

plecta IL.; Arten var 1914-ej sällsynt 

exclamationis LL. Allmän. 

nigricans L.o: Ej sällsynta 333. och 3 2 ifran Vasxjo, 
alla av den typiskt svartbruna färgen. En 2 har tappfläcken 

endast antydd genom en svart punkt vid dess spets. 

corticea HB. Allmän. En 9 torde kunna föras till ab. 

obsoleta — fusca TUTT, »rauchgrau mit schwarzer Beschuppung, 

die Linien träbe, aber die Makeln scharf>. 

segetum SCHIFF. Arten var 1914 ej sällsynt jämväl på 

hösten, då en 2 togs på »Köder» så sent som den !/10. 
Fjäriln är allmän tidigare på sommaren. 

prasina FF. 2 ds och en &? tagna på lockbete rom 
2-exemplaret har den vita teckningen utanför njurfläcken 

(yttre tvärlinjens vita utfyllning) betydligt kraftigare utvecklad 

än g-exemplaren. En SJ mäter ej mera än 44 mm. mellan 
vingspetsarna. Arten kan betraktas såsom sällsynt. 

occulta T.. Tämligen allmän. 

Sora HEINEM. 
KUN — o 5 

;ricosa F. Mycket allmän på blommande sälg. En & 
101EUF INNFSKDEN ES : d Ne 

vingarna enfärgat mörkt rödbruna med blott mycket 
Ht 
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svag gråpudring vid framkanten, tvärlinjerna, ring- och njur- 

fläcken försvunna samt inga andra teckningar än den någor- 

lunda tydliga våglinjen, de mörka små fläckarna i framkanten 
och de vanliga små vita hakpunkterna i samma kant nära 

vingspetsen. 

Charaeas STPH. 

Sramimrs L. Ej allmän, men anträffas dock årligen. 

Epineuronia REBEL. 

popularis F. Tämligen allmän. 

cespitis FE. Tämligen sällsynt. 2 SS och I 8 tagna i 
Bäckaslöf 1914. $-exemplaret, som är ej så obetydligt av- 

fluget, är fångat redan "/1, ds fångade !!/g och !7/g, Flyg- 

tiden finnes i »Nordens Fjärilar» angiven till aug.—sept. och 

i Danmarks Fauna till augusti. 

Mamestra TR. 

advena EF. Ej sällsynt, dock ej så vanlig som följande art. 

Zincfa BRAHM. Allmän. En J mäter blott 40 mm. mellan 

vingspetsarna. 

brassicae L. Tämligen allmän. 

persicariae L. Sällsynt. Endast en ganska avflugen SI 

tagen ”/7 14 i Bäckaslöf på lockbete. Exemplaret har den 

snövita njurfläcken försedd med tydligt gul kärna. Arten är 

enligt »Nordens Fjärilar» förut funnen i Skåne och Blekinge, 

varjämte den enligt VON PORAT (Ent. Tidskr. 1913, sid. 94) 

är anträffad i Jönköping. I Danmark är den enligt KLÖCKER 
»udbredt>. 

oleracea L. Torde få anses såsom ganska sällsynt i 
Växjötrakten. 

genistae BKH. Sällsynt. En $; uppfödd från larv, kläcktes 

4 13. Grundfärgen å. exemplaret i fråga är rätt mycket 
brun, vadan det lätt kunde tagas för en thalassina, men våg- 

linjens stora och kraftiga W, vars spetsar alldeles tydligt nå 

ända till utkanten, och frånvaron av pilfläck å våglinjens in- 

sida i fältet 2 skilja det från sistnämnda art. JSgsS av de 
bägge arterna skiljas lätt från varandra genom analklaffarna. 

dissimilis KNOCH: Allmän. Till huvudformen räknar jag 

exemplaren med entonigt gråbrun grundfärg, otydliga fläckar 

27) 
/ 
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och knappt skönjbara tvärlinjer, medan övriga mera brokiga 

individ med tydliga fläckar och teckning i övrigt, framkantens 

inre del gråaktig och skarpa pilfläckar å våglinjens insida 
hänförts till den av SPULER omnämnda ab. laöra REUTER. 

Bägge formerna synas vara ungefär lika vanliga. 

thalassina ROTT. Denna art, som jag ej förut tagit, var 

i juli månad 1914 tämligen allmän. 
contiguas NILL. Sallsynt. Jag! har 3 fc. avswvillsaken 

som uppfötts från larv och kläckts 7/3 12, torde tillhöra ab. 

dives HW. på grund av den rikliga gulvita och gulgrå färgen 

å framvingarna. Vingspetsen utanför våglinjen är vitaktig, 

yttre mellanfältet med undantag av den vitaktiga delen när- 

mast bakkanten, den fyrkantiga fläcken mellan ringfläcken 

och yttre tvärlinjen samt rotfältet mellan det svarta lång- 

strecket från vingroten och framkanten äro ljust gulgrå. 

pisz L. Tämligen allmän, särskilt som larv. Av anmärk- 

ningsvärt utseende är en med endast 33 mm. vingbredd, enär 

dess grundfärg är gråbrun och framvingarna sakna den röd- 

aktiga och violetta färgton, som å typiska exemplar alltid 

förekommer. I september 1911 funnos en mängd larver å 

odlad Z>rollus i seminarieträdgården i Växjö. 
glauca HB. Sällsynt. Endast en Y$ erhållen !"/5 12 i 

Hof vid Växjö. Då arten i södra delarna av landet torde 

vara ganska ovanlig, och av J. MEVvES (Ent. Tidskr. 1914, 

sid. 24) framkastats den förmodan, att en av honom närmare 
beskriven form, som han benämner ab. ornata, möjligen kunde 

befinnas vara konstant i södra delen av landet, torde en be- 

skrivning av den av mig här tagna 9 vara på sin plats. 

Exemplaret i fråga, 34 mm. vingbredd, har framvingarna ända 

från roten till yttre mellanfältet och även detta sistnämnda 

närmare framkanten svartbruna, tvärlinjerna endast antydda 

genom några högst otydliga, ljusare och mörkare små bågar 

och genom blåvita fläckar i framkanten, ring- och tappfläckarna 

gråaktiga, otydliga, utan skarp begränsning, njurfläcken ljusare, 

utåt vitkantad, omgiven av svart ring, från tappfläckens spets 

ett svart streck, våglinjen tydlig, vit med svarta pilfläckar i 

fälten 2—4, kantfältets grundfärg brun, men genom tämligen 

stark pudring av blåvitt i synnerhet i fälten kring ribborna 

3 och 4 samt i vingspetsen synes nämnda fält något ljusare. 
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Yttre mellanfältet gråbrunt utom vid framkanten. I framkanten 

vid ring- och njurfläckarna några blåvita fläckar. Exemplaret 

kan således väl ej vara MEVES ovannämnda form, utan är 

nog ej annat än en mörk form av huvudformen. 

2zana HUFN. (= dentina ESP.). Mycket allmän. 

Ketöculata NNMNER. MEET allmänt End I Sheti två. digdkock 
en frresp. 18 es och rom 

Dianthoecia B. 

proxima HB. Sällsynt. Enl. SPULER förekommer ej huvud- 

formen i Skandinavien, där den ersättes av den ljust blågrå 

(enl. AURIVILLIUS vitgrå) v. cana EV. Jag har tagit en SJ !t/; 12 

i Notteryd, en S "/7 och en 82 !'/; 14 vid Växjö. Av dessa 
hör den förstnämnda g$ i följd av sin ljusa blåvita grundfärg 

otvivelaktigt till v. cana. Exemplaret är för övrigt märkligt 

1 det avseendet, att mittfältet är vid bakkanten mycket smalt 

och att den normalt utvecklade tappfläcken berör med sin 

spets den yttre tvärlinjen. Det andra J-exemplaret hör till 

ab. ochrostigma EV. med något mörkare framvingar och tydlig 

orangegul fläck i mittfältet mellan tappfläcken och yttre tvär- 

linjen. 2-exemplaret torde även det, oaktat sin något mörkare 

blågrå färg, höra till v. cana. 
Om denna arts utbredning i vårt land säger AURIVILLIUS: 

» Tämligen sällsynt, men utbredd inom områdets mellersta och 

norra delar; sydligast funnen i Västergötland och på Gotland, 

nordligast vid Luleå»... Den finnes, enligt vad jag kan se, ej 

omnämnd för Småland, åtminstone saknas den i LAGERBERGS 

och VON PORATS 1911 och 1913 offentliggjorda förteckningar. 

7rivosa STRÖM. (cucubalz FUESSL.). Endast ett individ, en 
PL; anträffat, nämligen !5/s 11 vid Växjö. Å detta äro ring- 
och njurfläckarnas bakre och inre hörn brett (med ett avstånd 

ungefär = njurfläckens halva bredd) skilda från varandra, 

ehuru de enligt AURIVILLIUS, SPULER, SEITZ och KLÖCKER 

skola sammanstöta. (SPULER: »An — — — und den ver- 
bundenen Makeln von den nächsten Verwandten zu unter- 

scheiden»>.) 

Bombycia STPH. 

viminalis F. Endast en 8 anträffad ?/s' 14. 
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Miana STPH. 

strigzlis CL. Allmän i juii 1914, Lika allmän som huvud- 

formen om ej allmännare var v. latruncula HB. Enligt SPULER 

har denna form först av ROESSLER, sedan av andra författare 

ansetts såsom egen art, och såsom sådan har den ock be- 
handlats av A. KLÖCKER i «Danmarks Fauna» på grund sär- 

skilt av analklaffarnas enligt sistnämnde författares påstående 

från strigilis avvikande byggnad. Genom sin i allmänhet 

mindre storlek, olika färg, yttre tvärlinjens rakare sträckning 

och det (åtminstone på av mig tillvaratagna 14 exemplar) 

kraftiga svarta strecket tvärs över mittfältet, vilket streck till 

sin inre hälft sammanflyter med tappfläckens undre kant, gör 

också /Zatruncula otvivelaktigt intryck av att måhända vara en 

särskild art. Beträffande storleken kan nämnas. att mina 6 

exemplar av huvudformen hava en medelvingbredd av 25,41 

mm., under det motsvarande tal för 10 exemplar av var. 

Ak 2045 

Diloba B. 

caeruleocephala 1. Endast ett exemplar, en S, anträffat 
4 
/10 IS 

Celaena STPH. 

haworthi CURT. Två exemplar, bägge SS, tagna i 

augusti I914, höra till den enligt SPULER svartbruna ab. 

erupta GERM. 

Hadena SCHRK. 

porphyrea ESP. Tämligen allmän. 

adusta ESP. Tämligen allmän. En ?”/7 14 tagen 2 med 

tydlig teckning och framvingarna nästan entonigt gråsvarta, 

helt obetydligt stötande i brunt, synes höra till v. duplex Hw. 

(SEITZ: »eine dunkle aber einfarbige Form>.) 

/urva HB. Tämligen sällsynt. LIva ++ tagnas, jason 

Notteryd och ?2/7 14. 
gemmea TR. Sällsynt. Endast anträffad 1913, då två 

PL fångadesku/onochak/o:. 
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2mnonoglypha HUFN. Allmän. En ??/; 14 tagen J har 
framvingarnas grundfärg överallt jämnt mörkbrun med tydliga 

ljusa tvärlinjer, gulvit delvis i fläckar upplöst våglinje med 

tydliga svarta pilfläckar, njur- och ringfläcken tydliga, obe- 

tydligt ljusare än grunden och alla ribbor svarta. Ett fint 

svart streck från roten och ett grövre dylikt från den otyd- 
liga tappfläckens spets till den yttre tvärlinjen. Exemplaret 

torde på grund av sin entonigt mörka färg men det oaktat 

tydliga teckning få betraktas såsom en mellanform mellan 
ab. intacta PETERSEN och ab. zzfuscata BUCHM.-WHITE. Den 

sistnämnda formen skall enligt KLÖCKER vara »ensfarvet 

sortebrun med knap kendelig Tegning>. 

lateritia HUFN. Tämligen allmän. 
7urea EF. Allmän. En 8 tagen !"/6 14, 42,; mm. ving- 

bredd (max. 39 mm. enligt »Nordens Fjärilar»), hör till 46. 

gutris HB. Denna form »hat den ganzen Vflgl träub graubraun 

äbergossen, das Mittelfeld zwischen innerer und äusserer Linie 

von der Costa zum Ird dunkler braun; die weissen Schuppen 

des Irds deutlicher; einige Exemplare sind einförmiger dunkel 

und mit verloschener Zeichnung, während anderer heller braun 

sind und deutliche Zeichnung aufweisen». (ÅA. SEITZ: »Die 
Grossschmetterlinge des palearktischen Faunengebietes».) Ab. 

ochrea TUTT, som genom sin gulaktiga grundfärg skiljer sig 

från huvudformen, är även allmän. Mindre ofta, ehuru ej 

sällsynt, förekommer ab. alopecurus ESP. 

basilinea F. Rätt allmän. 
gemina HB. med ab. remissa TR. var 1913 tämligen all- 

män. Även 1914 togos ett par exemplar. 
secalis L. Allmän. Detsamma gäller abb. secalina HB. 

och JIeucostioma ESP. En 9, tagen ”"/7 14, 28,; mm. ving- 

bredd, helt och hållet svartbrun, ehuru med synliga svarta 

teckningar, måste hänföras till sistnämnda form, fastän njur- 

fläcken ej har annan vit teckning än två för blotta ögat 

endast med svårighet synliga punkter i fläckens bakre, yttre 

hörn. I SEITZ' förut omnämnda verk säges också rörande 

ab. leucostizma: »bei dieser ist die Nierenmakel entweder 

gelblich oder lebhaft weisslich oder, wie oft bei britischen 

Stuäcken, dunkel, indem der Aussensaum nur 2—3 weisse 

Punkten trägt». 
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Ammoconia LpD. 

caecimacula F. Denna art, som jag ej förut anträffat, var 

i september 1914 tämligen allmän i Växjö omgivningar. 

Polia I. 

chi IL. "Synes vara rätt sällsynt i Växjötrakten. Jag har 

endast anträffat 3 exemplar den ”7/g 11 vid Gårdsby, vilka 

alla sutto på en gammal gärdesgård, varjämte jag fått ett 
exemplar framkläckt ur en i Notteryd 1912 funnen puppa. 

Dasypolia GN. 

templi THNBG. Sällsynt. Endasten gång anträffad näm- 

ligen 8/4: 14; då en. LL togsii Bäckaslöf vid Växjö. 

Miselia STPH. 

oxyacanthae L. Tagen i fyra exemplar på lockbete 1914. 

Tämligen sällsynt. 

Dichonia He. 

aprilina EL. Tämligen: sällsynt. Sex exemplar tagna 

1914. 

Dryobota Lp. 

pgrotea BKH. Allmän i september 1914. Förut ej an- 

träffad. 
Dipterygia STPH. 

scabriuscula L. Allmän 1914 i senare delen av juni och 

början av juli. . Ett exemplar taget '"/s, 14, förut om aren ej 

anträffad. Alla mina exemplar hava framvingarna innanför 

yttre tvärlinjen djupt svarta. 

Chloantha PB. 

polyodon CL. Sällsynt. Endast en SJ anträffad !”/6 13. 

Trachea He. 

atriplicis L. Rätt allmän 1914. En ?/; 14 tagen J har 
en vingbredd av 37 mm. Minimum enligt » Nordens Fjärilar» 

40 mm. Förut om åren ej anträffad. 

Euplexia STPH. 

lucipara L.' 5 exemplar, alla 22 tagna 1914: Bljestréj 

anträffad. 
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Naenia STPH. 

Zypica L. Tämligen allmän. En ”/7 13 tagen SJ haren 

egendomlig form på ring- och njurfläckarna. Från mitten av 

den förras inkant utgår en skarp vitkantad spets, som når 

fram till inre tvärlinjen, och njurfläckens övre del är genom 

en utefter främre diskribban liggande, spetsig, skarpkantad 

inåtgående vinkel utvidgad, så att fläcken därigenom kom- 
mer att något likna en bila med eggen utefter främre disk- 

ribban. 

Jaspidea B. 

celszans I Av fdennartarnt anträtfadet jag LÖ9r3ki sg och 

3 2SL, och 1914 insamlade jag 6 SS och 2 PY. Sistnämnda 
år var fjäriln under september månad mycket allmän i Växjö 
närmaste omgivningar. Å alla exemplar utom 2 sJ3 finnes? 

i innersta delen av fältet 4 å framvingarna en liten fläck av 

mittbandets färg, vilken fläck å 3 exemplar är genom en 

smal kroklinje förbunden med den å mittbandets utsida be- 

fintliga tanden. Denna fläck saknas å avbildningen hos SPU- 

LER och finnes ej heller omnämnd i »Nordens Fjärilar». Be- 

träffande artens utbredning må nämnas, att densamma synes 

saknas i såväl Danmark som Finland, ehuru den ej torde 

vara någon så stor sällsynthet i Skandinaviska halvöns södra 

delat. . Den ar en utpraglat ostlig art: 

Helotropha Lb. 

Beucosi emma IB. Sällsynt. Eno g dfertq och 2cf pf 
och ?/g 14. Eljest ej anträffad. gJ-exemplaret hör till ab. 
albipuncta TUTT. med vit njurfläck. 

Hydroecia GN. 

nictitans BKH. med ab. erythrostigma Hw. Allmän. 

micacea ESP. Endast 2 SJ anträffade ?/9 13 och 39/7 14. 

Nonagria O. 

typhae THNBG. ÅN Bramstorps mosse cirka en mil söder 

om Växjö anträffades våren 1914 i föregående års IZypha- 
stänglar en mängd puppskal, varav framgick, att fjäriln varit 

allmän 1913. I slutet av juli 1914, då jag åter besökte plat- 



62 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I19T5. 

sen, funnos puppor i mängd och även en och annan larv. 

En del puppor medtogos och kläcktes mellan ?!/; och !/g. 
Den preparerade fjäriln har stor benägenhet att bliva oljig. 

Tapinostola L>D. 

Hälsa BTASillsynt: bn igd sog 

Leucania He. 

zZmnpura HB. Allmän. 

pallens L. Allmän. Andra generationen flög rätt all- 

mänt i september 1914. 

obsolesa HB. Endast en gång anträffad, nämligen ”"/r 

14, då en SI togs vid: Bäckaslöf. 
comma LIL. Allmän. 

conigera F. Allmän. 

Grammesia STIPH. 

trigrammica HFN. Ej sällsynt 1914. Förut ej anträffad. 

Caradrina O. : 

quadripunctata F. Synes här liksom i Danmark och Tysk- 

land vissa år uppträda i två generationer. Åtminstone har 

jag. anträffat; den. om hösten bade 1011 och fOTA: KK SAtOSS 

en & ?!/g 11 och 2 28S-/eiocht/10 14. -Vanligastrat arken 
i juni. 

menetrzesz KRETSCHMAR. Ej sällsynt i mitten av juli 1913 

och 1914, då den flitigt besökte blommorna på £pilobium 
angustifolium. Jag har tillvaratagit 2 SS och 5 28. 

mnorpheus HEN. Ej sällsynt. 

alsines BRAHM. Sällsyntare än morpheus. 

taraxacz HB. Ej sällsynt: 

Petilampa AURIV. 

arcuosa HW. Tämligen sällsynt. Tagen varje år i juli 

månad, dock endast SJs. Ett exemplar har en vingbredd av 

endast 21 mm. 

Rusina B. 

umbratica GOEZE. Tämligen allmän. I »>Nordens Fjä- 

rilar» angives vingarnas spännvidd till 28—33 mm., men 24/6 
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12 tog jag i Notteryd 4 SJS, som hava en vingbredd av 35, 

BES söroch 3S mm. 

Amphipyra O. 

tragopogonis L. Allmän. Arten växlar mycket i storlek. 

Jag har en J med 29 mm. och en 2 med 39 mm. vingbredd. 

Taeniocampa GN. 

Sotzea "1. Mycket allmän. > Av. de olika förmer, jag 

tagit, kan jag med bestämdhet endast angiva ab. pallida 

TUTT. och ab. gothicina HS. Till sistnämnda form:-räknar 

jag ett dvärgexemplar, en ??/4 12 tagen JS, som har ring- 
fläckens gränsfläck tämligen mörkt brun och ej har större 

vingbredd än 26 mm. En 92 mäter 38 mm. Detta exemplar 

är egendomligt de/s därigenom att ring- och njurfläckarna äro 

ovanligt stora, vilket gör, att ringfläckens gränsfläck fram- 

träder såsom en smal, tämligen jämn båglinje mellan ring- 

och njurfläcken och under den förra, dels ock därigenom, att 

gränsfläcken mellan ringfläcken och inre tvärlinjen är genom 

en från ringfläcken utgående, tvärlinjen med spetsen berö- 
rande skarp tand delad i två delar. En annan 2 är mon- 

struös i sådant avseende, att vänstra framvingens ringfläck i 

sin yttre rand helt och hållet sammanflyter med njurfläckens 

vita innerkant, varjämte ett svart streck i själva bakkanten 

av vingen sammanbinder den inre med den yttre tvärlinjen. 

pulverulenta ESP. Sällsynt. Endast 4 exemplar, alla 2£, 
tillvaratagna. 

ibopul STRÖM. Sällsynt. 2 dd fa 120cH a 13. Arten 
uppgives i »Nordens Fjärilar» såsom i vårt land endast fun- 

nen i Skåne och Västmanland. 

Sabres VIEW. Ej sällsynt 1973 och o14. Enligt den 
litteratur, som för närvarande står mig till buds, är arten 

förut i Sverige endast funnen i Skåne. Av mina exemplar 

höra 2 die och I + till den rödgra huvudformen. 3 Pr 

höra närmast till den ljust gulgrå ab. pallida TUTT., och en 

2 med nästan inga andra teckningar än ring- och njurfläc- 

karna, den otydliga tappfläcken och den tydliga, inåt knappt 

mörkskuggade våglinjen torde höra till den ljust brunröda a. 

zufa TUTT. En 2 är en övergångsform från typformen till 
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ab. pallida. Ett av pallida-exemplaren saknar helt och hållet 

mörk skuggning innanför våglinjen. 

incerfa HUFN. Allmän. En 19/7 14 tagen 8 hör till 
ab. fuscarla HW. En mycket vacker, ”!/1 14 i Hov vid Växjö 
tagen & avviker betydligt från de andra exemplaren. Den 

har framvingarnas grundfärg askgrå, här och där uppblandad 

med brunrött och med svart vattring, rottvärlinjen, inre och 

yttre tvärlinjerna skarpt framträdande, mörkbruna, den sist- 

nämnda med tändernas spetsar svarta, mittskuggan mörk- 

brun, fullständig, ring- och njurfläckarna tydliga, den ljusa 

våglinjen sammanhängande, tydlig, kantfältet mörkgrått, mör- 
kare än grundfärgen, fransarna brunröda. Bakvingarna äro 

över hela ytan brunsvarta med vitaktiga, utåt något mörkare 
fransar. Huvud, halskrage, torax och vinglock rödgrå. En 

annan betydligt avflugen ?5/4 13 tagen 2 har å våglinjens 
insida en rad från varandra tydligt åtskilda, svarta fläckar, 

som. äro: störst 1 fälten 4 och 5. Exemplaret i fråga är otatt 

och skulle lätt kunna förväxlas med populi, om ej anten- 

nernas beskaffenhet uteslöte ett misstag. 

opima HB. Mycket allmän. Bland avvikande former må 

antecknas 2 ds av ab. brunnea TUTT., entonigt mörkbruna 

med ljus ring kring fläckarna och tydlig våglinje, samt en £, 

ljusgrå, med endast antydan till mittskugga, fläckarna nästan 
omärkliga, men våglinjen tydlig (v. grisea TUTT.?). 

Panolis HB. 

griseovariegata GOEZE. med ab. grisea TUTT. Allmän. 

Särskilt förekom arten talrikt år 1912. 

Calymnia He: 

trapesina L. Sällsynt. En SJ kläckt ?/7 11 ur en funnen 

puppa och en g, fångad ??/& 14, tillhöra huvudformen. En 

24/7 14 tagen 2 torde på grund av sin ockragula, med rött 
starkt uppblandade färg närmast böra hänföras till ab. ochrea 

NU: 

Cosmia O. 

paleacea ESP. Sällsynt. Endast en gång anträffad, näm- 

ligen ??/7 14, då en 2 togs i Bäckaslöf. 
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Dyschorista LbD. 

Suspecrza HB. Arten, som förut ej anträffats och som i 

» Nordens Fjärilar» uppgives såsom sållsynt i nordens södra 

och mellersta delar, var i juli 1914 allmän i Växjötrakten och 

uppträdde då ofta även såsom ab. iners TR., av vilken form 
jasktuillvaäratog! 27 I I OCcM 2 ; 

NäsSgpumeraRLIW. > Hj sällsynt i juli 1914. 3, dd och I <P 

tillvaratagna. 

Orthosia O. 

Zora. CL. Såväl huvudformen som den rödgrå ab. rufa 
TUTT voro allmänna 1914, 2 28 tagna jämväl 1913. 2 exem- 

plar, bägge $Y, hålla ej mera än resp. 28 och 29 mm. mellan 
vingspetsarna. 

macilenra HB. Denna sällsynta art, som enligt >»Nordens 

Fjärilar» anträffats i Sverige endast vid Kristianstad, var i 

trakten av Växjö ej särdeles sällsynt 1914. Jag tog då på 
Bitöder 3 did och 2: EP, fav vilka 1 doch 11 2 tillhöra 
ab. nigrodentata FUCHS. med skarpt tandade, tydliga tvär- 

linjer. 

circellaris HUFN. Rätt allmän 1914. I 2 tagen även 

1913. I »Nordens Fjärilar» finnes storleken på circellaris 

angiven till 30—38 mm., under det Zoza uppgives till 30—44 

mm. Mina 6 exemplar av den förra arten mäta dock i me- 

deltal 35,,s mm., under det 9 exemplar av lota endast hava 

en medelstorlek av 31,77 mm. Mitt största exemplar av czr- 

cellaris håller 39 och av /Zoza 34,; mm. Klöcker uppgiver 

även i »Danmarks Fauna» framvingens längd hos circellaris 

Fill sE-I585 CM. OCK NOS (Ota tll 1,4 I, gr CN. 

Aelvola LL. Mycket allmän. Den uppträder här såsom 
troligen - överallt i flere olika former, varav. jag endast vill 

framhålla en ?/9 13 tagen $, som har framvingarnas grund- 

färg entonigt ljust brunröd med dragning åt rosa, mittskug- 

gan tydlig, mörkare brunröd, fläckarna otydligt framträdande, 

något gråaktiga, tvärbandet utanför yttre tvärlinjen knappt 

mörkare än grundfärgen, hela bakkroppen ovan nästan rosen- 

röd och bakvingarna med mycket breda, rödgula fram- och 

utkanter. 

Zitura CL. Allmän 1914. Jag har dock insamlat endast 

Entomol. Tidskr. Årg. SOME (Tons) 5 
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4 2S, vilka alla hava framvingarnas inre hälft tydligt ljusare 

än. den yttre. 

Xanthia TR. 

cetrago. LC. Sällsynt: Det enda anträffaderexemplaren 

Sn "7/9 14, närmar sig. ab. subflava EV., i det att rot- och 

yttre mellanfältet äro tydligt mörkare än vingens grundfärg 

1 övrigt. 

aurago F. Sällsynt. . Endast en gång anträffad, näm- 

ligen "/10 13, då en J togs å ett plank inne i Växjö. 

Jutea STRÖM. Tämligen allmän 1913 och. 1914. 

fulvago L. Mycket allmän. Ab: flavescens ESP. var ej 
sällsynt 1914 i Växjö omgivningar. 

Orrhodia HB. 

vacciniz IL. Mycket allmän såväl höst som vår Av 
denna art förekomma ju en mängd olika former, som synas 

vanskliga att skilja från varandra, då mellanformer i alla gra- 
der finnas. En från övriga former väl skild grupp synes 

dock spadicea-gruppen med de tjocka, svarta tvärlinjerna 

vara, ehuru även den inom sig innefattar former med olika 

grundfärg och teckning i övrigt. Utan tillgång till veder- 

börande auctorers typexemplar eller åtminstone till förut 

säkert bestämt jämförelsematerial anser jag det snart sagt 

omöjligt att med bestämdhet angiva, till vilken av de många 

namngivna avarterna ett visst exemplar: hör. 

Scopelosoma CURT. 

satellitia LL; Allmän. :LINNEÉ's typform med brunaktigt 

mörkgrå framvingar, av vilken form jag hösten 1914 tog 4 

individ, är utan tvivel ej så allmän som aö. brunnea LAMPA 

med rödbrun grundfärg. Av huvudformen hava en 3 och 

en 2 vit njurfläck (= ab. albo-satellitia TUTT.) och 2 SST 

gul (= 7rufo-satellitia ”TUTT.). 

Xylina O. 

furcifera HUFN. Tämligen allmän. 

lambda -F.; Sällsynt. .2. 22 ? air2 och "a I3pa05löm 
mande sälg. 
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Calocampa SITPH. 

vetusta HB. Allmän. 
exoleta L. Sällsynt. En på björk lagd äggsamling till- 

varatogs i april 1914, och av de framkläckta larverna upp- 
föddes i glasburk en, vilken den 31 maj kröp ned i jorden, 

där den invid glaset tillredde sin puppkammare, i vars vägg 

en mot glaset vänd öppning möjliggjorde observation av lar- 

ven. Förpuppningen ägde ej rum förr än den 21 juli, var- 
efter fjäriln, en 2, framkom den 3 september. Burken för- 

varades hela sommaren i skuggan i boningsrum. En g togs 

på »Köder» ET/0 14. 

solidaginis HB. Tämligen sällsynt. 3.29 ?"/4 13 och I 
3 'Ig8 14. Av £-exemplaren höra möjligen två på grund av 

Gelsvarta rot-.och mittfalten till-265 sajfusa TUXI: 

Cucullia ScCHRANK. 

umbratica L. Torde vara tämligen sällsynt. En SJ och 

en LL togos resp. ”"/& och ”?2/6 11 å blommande jasmin, var- 
jämte 2 pr tagits fe 14 a Helgö. 

lucifuga HB. Av denna mycket sällsynta art, som enligt 

»Nordens Fjärilar» endast en gång och då såsom larv tagits 

i vårt land, nämligen av AURIVILLIUS i Hälsingland, har jag 

erhållit 3 SS, av vilka en togs ”/É€ 11 å jasmin och en annan 
18/6 13. Det tredje exemplaret har erhållits från en i Notte- 
ryd !/g 12 tagen, i fångenskap uppfödd larv. Fjäriln kläcktes 

"Ja 13. Alla exemplaren äro mindre än mina exemplar av 

umbratica. De hålla 44,5, 45 och 46 mm. mellan vingspet- 

sarna. Puppan, som är ljusbrun, med cirka 2,; mm. lång, 

plattad, något skedlikt utvidgad, 0,5 å 0,73 mm. bred mör- 

kare analspets, vilar i en fast, med tjocka väggar försedd, av 

jord och fina växtrötter sammanspunnen kokong, vars av 

spinntrådar förfärdigade insida är glatt. Den är av betydande 

storlek med en längd av 30 mm. och en bredd (tjocklek) av 

ungefär 19 mm. 6 
Arten är svår att skilja från den föregående, men då 

samtliga exemplaren lyckligtvis äro ss, vilkas sidoklaffar äro 
tydliga, och ett av dem dessutom är uppfött från det karak- 

teristiska larvstadiet, måste bestämningen anses säker. Bak- 
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vingarna äro även mörkare än å det $-exemplar av umbra- 
fica, som jag tagit. 

Beträffande denna arts förekomst i angränsande länder 

finnes i »Nordens Fjärilar» anmärkt, att den »endast är iakt- 
tagen i Norge vid Kristiania (larven) och fjäriln (JÄGERSKIÖLD)>, 

varjämte KLÖCKER i »Danmarks Fauna» säger, att den »skal 

vere funden ved Ribe i Jyll>. Dess flygtid angives 1 sist 

nämnda verk tydligen oriktigt till aug.—sept. 

Anarta TR. 

myrtilli LL. En avflugen 8 tagen ??/; 14 i Bramstorp. 

cordigera THNBG. En SJ, tagen i: Notteryd 9/5 12, 
skiljer sig från exemplar, fångade i Norrbotten, därigenom 

att bakvingarnas svarta utkant är bredare och den gula fläc- 

ken å framvingarnas undersida betydligt mindre. - Påpekas 

bör dock, att mina ex. från Norrbotten äro 298. Arten är 

här sällsynt. 

Prothymia He. 

viridaria CL. Tämligen sällsynt. Jag har 2 sd, tagna 

i Notteryd ?”/& och "/7 12, bägge med brungrå grundfärg och 
otydligt, mörkt, ej rött tvärband å framvingarna, således hö- 
Tande till a055/fuscétINT. 

Scoliopteryx GERM. 

Zibatrix LL. Allmän. Om denna art finnes i »Nordens 

Fjärilar» angivet; att den flyger i aug.—sept. SPULER säger 
endast, att fjäriln övervintrar, och i »Danmarks Fauna» fin- 

nes flygtiden förlagd till »Augusti-Oktober og igen om 

Foraaret på Pilerakler». Jag har. emellertid tagit arten; för 

utom under höst- och vårmånaderna, jämväl ””/&É i Växjö och 
30/7 i Skruf. Därjämte tog jag !!/7 13 i ett sammanspunnet 
hallonblad en puppa, som blev imago !6/;. En !9/7, 13 å 
asp tagen larv blev imago ?"/7, och två andra '!/7 13 tagna 
larver blevo fjärilar i början av augusti. En mycket vacker, 

ej det minsta avflugen J togs ??/14 13 å blommande sälg. 
Ehuru det exemplar, som togs ””/e&, är betydligt avfluget, har 

man svårt att tänka sig, att det skall hava övervintrat, och 

även förefaller det mindre sannolikt, att exemplar, kläckta i 
senare hälften av juli, skola övervintra. (Förts.) 



Några anteckningar rörande svenska 

Odonata och Neuroptera s. Il. 

Av 

Einar Wahlgren. 

Närmaste anledningen till nedanstående rader äro fyn- 

den av två för vårt land nya arter tillhörande släktena He- 

merobius "och Boreus. Jag begagnar emellertid tillfället att 

meddela några notiser, huvudsakligen av insektgeografiskt in- 

tresse, om några arter av i rubriken nämnda insektgrupper 

samt har ansett lämpligt att fästa uppmärksamheten på några 

äldre fynduppgifter, som av någon anledning icke upptagits 

i neuropterdelen av »Svensk insektfauna». 

Ordn. Odonata. 

Cordulegaster- annulatus LATR. Av denna art, vars nord- 

Hligaste fyndort i »Svensk insektfauna» uppgives vara Dbe- 

lägen i Värmland, fann jag bland en samling insekter från 

Nordmaling i Ångermanland ett-ex. infångat sommaren 

1910. Insamlaren, dåv. skolynglingen GUSTAV - TUNDAL, 

omnämnde, att denna slända allmänt förekom 1 trakten av 

Nordmaling. 

Åeschna coerulea STRÖM träffades i augusti 1910 ovan 

trädgränsen på berget Luossavaara i Torne lappmark. De 

nordligaste hittills kända fyndorterna (ZETTERSTEDT, Insecta 

Lapponica, p. 1040) ha varit Kattisavan och Lycksele, båda 
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i Lycksele lappmark och belägna långt ned i barrskogsom- 
rådet. 

Nehallenia speciosa CHARP., som förut endast är med 

säkerhet känd från Skåne och Östergötland, träffades ??/; 
1910 på fuktig ängsmark vid Borgholm. 

Ordn. Neuroptera. 

Chrysopa perla L. Ett ex. infångat vid Skäralid i Skåne 

sommaren 1901 företer på båda framvingarna en egendomlig 

abnorm ribbförgrening, i det att 3:dje median-(ulnar-)fältet 
icke, som hos släktet Chrpsopa i allmänhet, är genom en 

snettgående ribba delat i tvenne olikstora fält utan, såsom 

hos släktet Nozhochrysa, är medelst en längsribba, parallell 

med median- och kubitalribban, delat i två i det närmaste 

likstora fält. 

Ett dylikt fall är förut iakttaget hos Chrysopa phyllo- 

chroma NWESM. (A. REICHERT. Chrysopa-Notochrysa? Ent. 

Jahrbuch 1908.) 

Chrysopa phyllochroma WESM. I »Svensk insektfauna» 

uppgives arten från Skåne, Småland, Halland och Gottland. 

WALLENGREN (K. V. A. Handl. 1871) omnämner den emeller- 

tid även från Blekinge. Själv har jag träffat den allmän på 
buskar i Karlevi på Öland ??/&, ?3/& och ?3/& 1912 samt fångat 
ett ex. av densamma i juli 1907 vid Stocksund i Stockholms- 

trakten. 

Chrysopa abbreviata CURT. anföres i »Svensk insekt- 

fauna» från Skåne, Halland och Gottland. Också denna art 

uppgives emellertid av WALLENGREN även från Blekinge. 

Chrysopa ventralis CURT. Av denna art, förut känd från 

Skåne, Småland och Uppland, varest jag träffat den vid 

Stocksund och Uppsala (aug. 1902), äger jag ex. även från 
Falkenberg, där den insamlats av läroverksadjunkten P. 

JOHNSON. 

Chrysopa septempunctatra WESM. Också denna art är av 

adjunkten JOHNSON träffad i Halland. 
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Chrysopa flava SCOP. är ävenledes av adjunkten JOHN- 

SON tagen i Halland, vid Skrea. 

Chrysopa wvittata NVESM., som i »Svensk insektfauna» 

uppges från Skåne, Blekinge och Östergötland, har jag träffat 

vid Färjestaden på Öland !?/s och ?"/6 1908, i Kalmar i aug. 

1910 samt på Experimentalfältet vid Stockholm ??/7 1911; 

därjämte är den av adjunkt JOHNSON tagen vid Frennarp, I 

närheten av Halmstad. 

Chrysopa tenella SCHM., som förut är känd från Skåne, 

Blekinge, Stockholmstrakten och Gottland, är träffad vid Färje- 

staden på Öland !?/& 1908. 

Drepanepteryx phalenoides L. Av denna överallt säll- 

synta art träffades ett ex. på en husvägg i Nybro i Kalmar 

Jänke? (62 1005. 

Hemerobius lutescens STEPH. Ny för Sverige. 2 SS 

och I 2 tagna i Bergianska trädgården och på Experimental- 

fältet vid Stockholm 22/7, och. ”/& 1903,:1 2 vid Färjestaden 

på Öland ??/6 1908. 
Arten har säkerligen hos oss varit sammanblandad med 

H. humuli 1.., med vilken den företer stor likhet. Likasom 

denna senare tillhör 7. lutescens släk- 

tet Hemerobius i inskränkt mening, ES EN 

d. v. s. avdelningen II B hos MJÖBERG 3) 

(>Svensk insektfauna») och har såsom Hanens analbihang hos a He- 

H. humuli i framvingarna mellan ku- merobius RER bytes 

bital-(subulnar-)ribbans båda grenar i 

två tvärribbor, ansiktet är gultbrunt och thorax är gul med 

bruna kanter. ; 

Från BH. humuli skiljer sig arten framför allt genom 3 ':sanal- 

bihang. Medan dessa hos 7. humuli äro jämnbreda och i spetsen 

starkt insvängda till två tänder, av vilka den bakre ovantill 

är försedd med en smal tagg, äro de hos AH. lutescens innan- 

för spetsen hopdragna och därpå i ändan utbredda med kon: - 

vex kant, såsom framgår av närstående figurer, hämtade från 

P. ESBEN-PETERSEN, Bestemmelsetabel over Danmarks Me- 

copterer, Megalopterer og Neuropterer. Flora og Fauna 1915. 
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Det gula mittbandet på prothorax är tydligt bredare än de 

bruna sidostrimmorna (hos /nnmulz lika med eller smalare än 

dessa). Antennerna äro enfärgat blekgula (hos /aunmuli 

brunringlade), och framvingarna äro något ljusare och teck- 
nade med svagare mörka punkter och streck på ribborna. 

Hör: övrigt äaror arterna sa lika, att MNonorna cmdastmed 

svårighet kunna skiljas. — I Danmark synes arten ej vara 
sällsynt. | 

Mäicromus paganus L., som förut är känd från flera lo- 

kaler till Uppland samt från Jämtland, träffades i Härnösand 

SOA NOR 

Ordn. Megaloptera. 

Stalis fuliginosa PICT. är hittills blott känd från en 

lokal i Skåne samt en i södra Lappland. Av herr G. TUN- 
DAL har jag erhållit ett ex. från Nordmaling i Angerman- 
land. 

Ordn. Panorpatee. 

Panorpa germanica IL. anföres av MJÖBERG i »Svensk 

insektfauna» endast från Skåne till Östergötland. Sommaren 

1907 träffade jag emellertid arten i norra Värmland såväl 
vid Ransby i Dalby socken som vid Båtstad i N. Finnskoga 

socken (WAHLGREN, Bidrag till kännedomen om öfre Klar- 

älfdalens entomogeografi. Ark. f. zool. 1908). 

Boreus hremalis LL. Om denna arts utbredning inom 

landet kan ingenting med visshet sägas, då den hittills varit 

sammanblandad med följande art. Ett ex: (S) tog jag 

emellertid på snö vid + 1,5” lufttemperatur vid Nyköping ”/i 
1914. 

Boreus' westwoodi: HaG. Ny för Sverige. Ett ex. 

(S) träffat i granskog vid Härnösand på snö vid + 2? luft- 

temperatur "”/3 1910. 
Arten: "har; som -nämnt,; Hos. osst icke varit: skild! från 

föregående, som den mycket liknar. Den avviker därigenom 

att pannan, som hos 8. Jgemalis är "glatt, är försedd med 
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ytterst fina tvärställda punktstrior, samt framför allt där- 

igenom att sista bakkroppsledens trekantiga bukplåt hos 3 
har svagt konkava sidor och nästan tvärt avskuren spets, 

medan samma plåt hos 5. /hiemalis har svagt konvexa kan- 

ter och mera rundad spets. 

B. westwoodi är känd från Norge och Finland men icke 
träffad i Danmark. 



G-:O:0DA von: Flackwitz: 

Den 12 januari 1914 av- 

led i Vänersborg en av lan- 

dets äldsta och mest intres- 

serade entomologer nämligen 

förte. adjunkten i natural 

historia vid högre allmänna 

läroverket i Vänersborg 

Gustaf Olof David von Hack- 

witz. Han var född i Skara 

1838 och blev student i Up- 

sala 1856. Efter studier som 

delvis bedrivits i Lund blev 

han fil. kand. i Upsala 1867 

och året därefter adjunkt i 
Vänersborg. 

Tidigt intresserad för 

allt som rörde naturveten- 

skapen, blev han snart en 

flitig insektsamlare och ehuru han ej enbart ägnade sina: 

krafter åt detta studium, bragte han samman åtskilligt av 

värde. Den gren av hans ämne, som delade hans intresse 

med entomologien, var ornithologien och särskilt sedan han 
som intendent för Vänersborgs nygrundade museum fick den 

rikhaltiga och värdefulla Erikssonska fågelsamlingen från det 

tropiska Afrika att syssla med, drogs hans intresse för en 

tid från entomologien. Han: återvände emellertid snart och 

sedan han 1905 avgått från läroverk och museum ägnade 



G. O: D. VON HACKWITZ. ÅS 

han helt sitt intresse åt entomologien, särskilt småfjärilarna, 

som han ännu 753-årig dagligen sysslade med. 

VON HACKWITZ var en naturvän som få, en linnéan 

av gamla stammen. Ett bevis på hans mångomfattande in- 
tresse äro hans efterlämnade samlingar, som utom en värde- 

full boksamling rymma följande: en större samling svenska 

insekter av alla ordningar, en samling utländska insekter 

likaledes av alla ordningar, en samling svenska fåglar, ett 

större, välordnat herbarium och en del snäckor. 

Personligen var han tillbakadragen och försynt och efter- 
lämnade bland kamrater och lärjungar minnet av en god vän 

och en duglig lärare. 
INEEAE Keminer, 



Eitteratur: 

Insektfysiologi. 

Karr v. FriscH. Der Farbensinn und Formensinn der Biene. 
Zool. Jahirb: Abteil. frallgem. Zool u. Physiol:d PieresBAdr35 
Fleftör 2560] Enator Et SAVENASC PATA ba er VIS TEE 

Efter den ställning frågan om binas färgsinne fått under de 
sista åren, särskilt genom undersökningar av v. Hess, var det 
med en viss spänning, man hade anledning att emotse förelig- 
gande avhandling av v. FRISCH. 

v. Hess ansåg bina fullständigt färgblinda och genom experi- 
ment sökte han giva stöd för denna sin åsikt. De äldre för- 
fattarna nöjde sig med att tilldela insekterna förmåga att skilja 
färger från varandra, men man sökte aldrig utreda, huruvida 
denna förmåga berodde på ett färgsinne, eller om det liksom hos 
fullständigt färgblinda människor endast var ett särskiljande av 
färger på grund av dessas olika ljusvärde (kvantitet). 

Genom v. FRrRIiscH's undersökningar (en del publicerade redan 
1913 i Mänchener medizinische Wochenschrift 1913, n:r 1) fram- 
går med all tydlighet, att bina hava färgsinne, men ej fullstän- 
digt överensstämmande med människans utan närmast motsva- 
rande det hos de röd-grön färgblinda. 

Jag vill här i största korthet anföra hans metoder och re- 
sultat. Han använde en serie gråa papper (10X15 cm.) i 30 
(sedermera 15) olika nyanser från vitt till svart. Bland dessa 
infogade han ett par färgade papper (t. ex. gult). På varje 
papper anbringades ett urglas. Dessa lämnades tomma utom på 
de gula pappren, vilkas glas beströkos med honung (sedermera 
vid experimenten utbytt mot sockerlösning, som erbjöd fördelen 
att vara färglös och luktfri). När bina vants att bliva utfodrade 
på det gula papperet, fylldes alla glas med sockerlösning. Då 
visade sig,. att endast det gula papperet uppsöktes. Det bör 
tilläggas, att vid alla försök omflyttades ofta pappren, så att 
ingen dressyr på en viss plats kunde ifrågakomma. Dessutom 
utbyttes glas och papper mot rena sådana, så att ingen lukt av 
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bin vidhäftade dem och störde resultaten av undersökningarna. 
Av experimenten framgick, att bina skilde det gula papperet från 
de grå. Vore bina fullständigt färgblinda och detta särskiljande 
av färger berott på olika ljuskvantitet i färgerna, hade de bort 
förväxla gult med en viss grå nyans av samma ljusstyrka, men 
så skedde ei. Dressyr på en viss grå nyans misslyckades, där- 
emot lyckades den väl med flere färger (utom gula även blåa). 
Av experimenten framgick, att bina förnimma rött såsom mörkt 
grått till svart, liksom röd-grön färgblinda, vidare att de för- 

växla blått och purpurrött. Detta senare är naturligt, emedan 
purpurrött består av komponenterna blått och rött, av vilka 
endast blått uppfattas såsom färg och i detta fall' såsom mörkt 
blå. Blågrönt förväxlas med grått. Såsom en följd därav upp- 
fattas gräsgrönt (= blågrönt + gult) såsom gult med grått. Orange- 
rött (= rött + gult) måste enligt det, som nämndes om rött, upp- 
fattas såsom mörkt gult. Följaktligen förväxla bina orangerött, 
gult och grönt, vilka alla ses såsom gult. Vid dressyr på en 
blandfärg (t. ex. orangerött eller grönt) lockades bina, när hela 
färgskalan förelades dem, mer av de enkla färgerna (1 dessa fall 

gult), ty dessa måste för bina te sig såsom färger klarare än de 
sammansatta dressyrfärgerna. 

Författaren ägnar ett särskilt kapitel åt blomfärgerna och 
sambandet mellan dessa och binas färgsinne. Han påpekar, hur 
påfallande sällsynta i Europas flora blommor med rent röda och 
blågröna färger äro. Detta sammanställer han med anpassning 
för bin, för vilka rödfärgade blommor vore oändamålsenliga. 
Ornitofila växter däremot äro i regel rent röda, blå däremot säll- 
synta (svarande mot en annan beskaffenhet hos fåglarnas färg- 
sinne). 

Genom experiment påvisar även författaren, att bina iakttaga 
färgernas olika anordning sinsemellan (kontrastfärger etc.) och 
föremålens form. Härigenom förklaras t. ex., huru bina kunna sär- 
skilja olika växtarters blommor. 

Arbetet är av stort värde, emedan experimenten på ett kri- 
tiskt sätt utförts med eliminering av felkällor, som ofta vidlåda 
dylika experiment. Dessutom ligger dess betydelse i, att det 
ställer uppfattningen om blommornas färger 1 en helt annan 
dager, och blombiologien har härigenom riktats med ett arbete, 

som ger svar på en hel del förut mycket oklara frågor beträffande 
blomfärgen. Åt entomologerna kan arbetet giva uppslag till stu- 
dier över andra insekter och deras förhållande till färger. Det 
är visserligen ej lätt att utsträcka dylika undersökningar utöver 
andra grupper än bin, men ett och annat torde dock kunna 
göras, särskilt vad som rör pollen- och honungssamlande insekter, 
som lättare kunna bli föremål för dressyr. 

Gösta R. Cedergren. 
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Fortsatta praktiskt entomologiska forskningar inom 

Englands besittningar (se E. T. 1913 h. 1 och 1914 h. 1). 
LorRp CROMER har avgått såsom ordf. i direktionen för Im- 

perial Bureau of Entomology och ersatts af AUSTEN CHAMBERLAIN 
M. P., som uppsatt den till parlamentet avgivna årsberättelsen, 
vari bl. a. meddelas följande: Byråns publikationer ha fortsatts 
och utgöras dels av »Review of Applied Entomology», som ut- 
kommer varje månad i 2:ne avdelningar, den ena för lantbruks-, 
den andra för medicinsk och veterinär entomologi, dels av 
» Bulletin of Entomological Research», som utkommer kvartalsvis 

och innehåller originalartiklar (illustrerade); för året bl. a. en 
uppsats om ”Tsetseflugans biologi, en af D:r R. ROBERTS om 
malariaförande moskiter i Norra Borneo; en om blodsugande 
insekter på Guldkusten 1 Afrika af D:r J. SIMPSON ; dessutom av- 
handlingar om insekthärjningar på åkerfälten i 5 Nigeria och 
Nyassaland (Afrika). — Likasom förut hava tvenne »travelling 
Entomologist» haft anställning 1 Afrika, en av dem Mr. NEAVE 
stationerad vid Mljanje för att studera tabaniderna, vilka utan 
tvivel spela en stor roll vid överförande av sjukdomar till hus- 
djur; för detta ändamål lät styrelsen över Nyassaland uppföra 
ett laboratorium åt Mr. N.; han lyckades utforska fortplantnings- 
förhållandena hos 26 olika arter, om vilka förut intet var känt. 

Mr. NeEavE har nu återvänt till England och efterträtts av D:r 
W. LAMBORN, som placerats i Nyassaland och f. n. sysslar med 
försök att utrota Glossina palpalis (överförare av »sömnsjukans» 
hos människan parasit: Trypanosoma Gambiense (Flagellatze), dels 
genom direkta attacker på Glossinan själv, dels genom att bort- 
hugga underskogen i de områden, där insekten lever. På väst- 
kusten av Afrika hade D:r J. SimPson fått särskilt uppdrag att 
utforska Glossinaproblemet i Norra ”Territoriet af Guldkusten; 
hans föregående arbeten där äro redan publicerade 1 vol. V av 
bulletin of Entomological Research; emellertid måste han nu på 
grund av sjukdom avbryta sina forskningar och återvända till 
England. — Den kände amerikanske entomologen Mr. W. FISKE, 

som förut på uppdrag av Royal Society sysslat med forskningar 
rörande Glossina i Uganda, vistas f. n. på Sesse-öarne 1 Victoria 
Nyanza. Med allt skäl fäster man mycken vikt vid dessa Glos- 
sina-forskningar, såsom framgår av en rapport från »Sleeping 
Sickness Committee», som av statssekreteraren för kolonierna 

fick i uppdrag att utreda frågan om sambandet mellan Trypa- 
nosomiasis och vilda djur (däggdjur, särskilt antilopen?). 

Mr. CHAMBERLAIN meddelar slutligen 1 sin årsberättelse, att 
undersökningarne rörande Stegomyia (överförare av gula feberns 
smittämne) »in the Far East» gjort relativt ringa framsteg, men 
att däremot mycket goda resultat vunnits med >»the Carnegie 
Studentships>, som frikostigt understötts av Mr. M. CARNEGIE 
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för att sätta yngre entomologer i England i tillfälle att i Amerika 

studera metoder för utrotande av skadeinsekter. — En till juli 
1913 utsatt kongress av officiellt anställda entomo!oger från 
England och dess kolonier har till följd av kriget t. v. måst 
inställas. (Ur »The Lancet» 27 mars 1915, ref. av H. NORDEN- 

STRÖM.) 

Svensk Entomologisk och Arachnologisk litteratur 

åren 1911—1912. 

Av 

I Hr Åhlander. 

Anmärkningar och kompletterande uppgifter emottagas med tacksamhet 

under adress: Vetenskapsakademiens Bibliotek, Experimentalfältet. 

Insekter. 

I. ADLERZ, Gottfrid, Bilder ur Sveriges insektlif. — I: Sveriges 

djurvärld, utg. af L. A. Jägerskiöld, Einar Lönnberg och Gott- 
frid Adlerz. Uppl. 2, Sthlm 1911, s. 276—425, 85 textfig. 

, Cetonia aurata och Trichius fasciatus i myrbon. — Ento- 

mol. tidskr., Uppsala, ÅTtg. 32, IOIT, S. 43—40: 
[N 

3 , Instinkt och förståndshandlingar bland grävsteklar. — 
Sthlm 1911. 8:0. 30 S., 4 textfig. — (Studentföreningen Ver- 

dandis Småskrifter Nr 176). — Pris 25 öre. 
4. — , Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pom- 

pilidae och Sphegidae. 4. 
INTRO TOLI2Z, OK S- 

Se , Resa till Öland sommaren 1911. — Entomol. Tidskr., 

lÖppSala; ATS 3 3, OL, SGAO, 

Sthlm, Vet.-Akad. Handl., Bd 47, 

6. , Tiphia femorata Fabr., dess lefnadssätt och utvecklings- 
Stacker. — ATEk. Z00L, Stam, bd 7, NI PT, KOLT 19.S: 

Re , Ur grävsteklarnas liv. — Sthlm 1911. 38:0. 48 s., 18 text- 

fig. — (Studentföreningen Verdandis Småskrifter Nr 173). — 

Pris 25 öre. 
8. ANDERSSON, I,. G., Våra vanligaste fjärilar och skalbaggar jämte 

anvisning om deras insamling och preparering. Översättning 
och bearbetning efter dr. Curt Flöricke. StILIINrOT2A "SKO. 
F2SLSI rd. KoOlor. tall), 72 texts: 

9. AXELSSON, G., »Nunnans» härjningar å Kolmården. 
faketh Ganle ÅT. for, TOR IS.. 205 

Skogvak- 

2001 2-TextHeo. 
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AURIVILLIUS, Chr., Cerambycidae: Cerambycinae. (Coleop- 

terorum Catalogus, editus a S. Schenkling, Pars 39). — Berlin 
TOT2S- LOFORST AS: 

, Chrysopolomidae. (Lepidopterorum Catalogus, editus 
a Chr. Aurivillius et H. Wagner, Pars 1.) — Ibid. 1911. - 8:0. 4 S. 

, Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild en 
Abyssinie et dans V'Afrique orientale. Coléoptéres: Curculio- 
nides. — Paris, Bull. Muséum, 1912, S. 350—3069. 

—, Danaididae. — I: Seitz, Grosssechmetterlinge der Erde. 

Fauna africana. Stuttgart [1911], S. 71—79. 

— , Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. 
— Ark. Zool:, Sthlin, Bd7, NE'IO, 104; 4T.:S., 0 texter 
— New Genera and Species of Striphnopterygidae and Lasio- 
campidae in the British Museum. — London, Trans. Entomol. 
Soc., 1911, S. 161—167, 5 textfig. 

—, Nymphalidae. I: Seitz, Grosssehmetterlinge der Erde. 

Fauna Africana. Stuttgart [1911—19012], S. I21—200, 20 tall. 

(29—438). 
, Satyrtidae. — Ibid. [1917], s. 81—119. 

, Svensk insektfauna. 13. Hymenoptera. 2. Guldsteklar. 

Tubulifera. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. FAM TOÖTTRIRSE 

I—12, 8 textfig. 
BACKMAN, E. Louis, Der osmotische Druck bei einigen Wasser- 
käfern. — Arch. ges. Physiol:, Bonn, Bd 149, 1912, S. 93— 114. 

BAGNALL, Richert S., Descriptions of three new Scandinavian 
Thysanoptera (Tubulifera). — Entomol. Monthley Mag., Lon- 
don, Vol. 47, 1911, S. 60—963. 

BARK, G. A., Bilusen. — Bigården, Sthlm, Årg. 13, 1911, S: 105, 

I textfig. 
BENGTSSON, Simon, An analysis of the Scandinavian Species of 

Ephemerida described by older authors. — Ark. Zool., Sthlm, 

Ber INT ONELG:T2 F2TS: 

— Neue Ephemeriden aus Schweden. — Entomol. Tidskr., 

Uppsala, Årg: 33, 1912,-S:-107—117.- 

— , se Lund, Nr 64 a—64 b. 
= se Lolgren, G., NIE-70- 

BERG, Bengt, Rosenvingade gräshoppan. — Fauna och Flora, 
Upps. & Sthlm, Årg. 6, 1911, S. 97—98. 
BERGROTH, E., Additions to C. Stål's »Hemiptera Fabriciana». 

— Kbhvn, Entomol. Medd., 2 R., Bd 4, 1912, 8. 359—3063- 

Bigarden. Tidning för biskötares ÅTtg. 13, Orm. UtoteAr 

Lundgren. — Sthlm 1911. 8:0. 14858. — Pren.-avg. 2 kr. 
= Årg. 14, 1912. — — Ibid. 1912. 8:0. 150 S. 

Biskötseln i Sverige år 1758. [Utdrag ur »Hushålls- och Konst- 
Cabinett», Sthlm 1578; medd. av J. H. Söderlund]. — Bigården, 

Sthlm, ABSIES IGT SN25—-r2 05 c 
Biskötsel under 1600-talet. (Enligt den tidens enda bibok på 
svenska.) [Utdrag jämte reflexioner av C. 5. Rydberg]. — 
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Bitidningen, Helsingborg, Årg. 11, 1912, S. 31—33, 60—066, 107 

—TI11I, 142—144, 190—194. 
Bitidningen. Sveriges Allm. Biodlareförenings Tidskrift för år: 
1911. (Årg. 10.) Redigerad av N. Nilsson. Helsingborg 1911. 
BION Ör St Plel.savgre kings Ore... Foöretingsmedlj kt or 
porto. 

NESS förd Arg ia (AGONEE TN) = biCksROjT 25 ASKOLE 308LS: 

BJÖRKMAN, I,.. E., Bilder från insektvärlden. — Lund 1911. $8:0. 

T27rSÄrorkolor; tafl. 43 texte: 
Borc, Karl Anders Hjalmar. Nekrolog: 
33. [TULLGREN, Alb.], Karl Axel Hjalmar Borg. — Entomol. 

Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 1911, s. 109, I portr. i texten. 
B[ROLIIN, [Elof], Gula rotmasken. — Hemmansägaren, Sthlm, 

Årg. OTO TI LINE IBIS. S3e 

DAHLGREN, K. V. Ossian, Bidrag till Skandinaviens entomogeo- 
grafi. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 1911, s. 206—208. 

, Förpuppningen af Cossus cossus L. Ibid., s. 79—81. 
DOANE, Rennie W., Insekter och sjukdomar. En populär fram- 
ställning af de sätt, hvarpå insekter sprida och förorsaka några 
af våra allmänt förekommande sjukdomar. — Öfversatt och 

bearbetad af Ivar Trägårdh. — Sthlimm 1912. 8:0. 152S., 16 tafl. 
ECKERBOM, A. K., Kålflugan och hennes släktingar. — ITandt- 
mannen, ILinkpg, Årg. 23, 1912, S. 244—246, 5 textfig. 
ELOFSON, A., Några synpunkter beträffande rödklöfverns be- 
fruktningsförhållanden. — Hemmansägaren, Sthlm, Arg. 10, 

1912, NI 5;:S. 3—4: 
ENDERLEIN, Giinther, Die Insekten des Antarkto-Archiplata- 
Gebietes (Feuerland, Falklands-Inseln, Stiid-Georgien). — Sthlm, 

Vet.-Akad. Handl., Bd 48, Nr 3, 1912, 170: S:, 4 tafl., 35 textfig. 
FABRE, Henri, Ur insekternas värld. — Autoriserad översätt- 

ning ur »Souvenirs Entomologiques» av Nils Lago-Lengquist. 
Översättningen granskad samt försedd med förord av professor 
Chr. Aurivillius. SthlamkToLk448-0LH2TSÅSVIrINtextie 
HENNING, Ernst, Om bladlöss å sädesslagen. — Landtmannabl., 

Sthlm; 1911, Si 243-244, 2 textfig: 
Horm, G., Insect-remains [Falklands-öarna]: — Uppsala, Bull. 

Geol. Inst., Vol. 11, 1912, S. 183—184, I textfig. 
HOLMGREN, Nils, Bemerkungen iber einige Termiten-Arten. — 
Zool. Anz., Leipzig, Bd 37, 1911, S. 545—553- 

, Die Termiten Japans. — Annot. Zool. Japonenses, Tokyo, 

Vol. 8, 1912, S. 107—136. 
, Neue Termiten aus dem deutschen Entomologischen Mu- 

seum. Entomol. Mitt., Berlin, Bd 1, 1912, S. 280—-282. 

, Neu-Guinea-Termiten. — Berlin, Mitt. Zool. Mus., Bd 5, 

IOIT, S.451—405, I tafla, 7 textfig. 
— , Nyare .undersökningar inom myrbiologien. — Populär 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. H. I (1915). 506 
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Naturv. Revy, Sthlm, Årg. I, 1911, S. IT2— 118; 159—1065, 216 
—222, 7 textfig. 
HOLMGREN, Nils, Om termiter och myror. En inblick i sociala 

insekters biologi. (Vetenskap och bildning, Bd 11). — Sthlm 
TO TT: SEO N2SOLS LE texts. 

Termitenstudien. 2. Systematik der Termiten. Die 
Familien Mastotermitidae, Protermitidae und Mesotermitidae. 

Sthlm, Vet.-Akad. Handl., Bd 46, Nr 6, 1911, 86'S., 6 taflor, 

6 textfig. 

, Termitenstudien. 3. Systematik der Termiten. Die Fa- 
milie Metatermitidae. Ibid. Bd348, NI-4, TOz2J100KS50mtan) 

88 textfig. 

—  Termites from British India (Bombay) collected by Dr. 
J. Assmuth, 5. J.— Bombay, Journ.: Nat” Fist Soc: Moll i2T, 
1912, S. 774793, 4 tafl. 
— ; se: Wasmann, E., & Holmgren, Nils, Nr 177- 
Insektfauna, Svensk, se: Aurivillius, Chr., Nr 18, och Wahlgren, 

Einar, Nr 173. 
KAJANUS, Birger, Biologiska skisser. — Sthlm 1911. 8:0. 124 S. 
Av entomologiskt intresse är avdelningen »Växtkultur i djurvärlden», 

s. 57—062. 

KEMNER, A., Atlas öfver Fjärilar och Larver. .Häft 1—2. — 

TundtoÖr2: 8:04 mm Hb 24-S.,, T25-- 13 taMlNRTS MIR SO 
(Små Böcker i Naturvetenskap. 1—2.) 

, Beiträge zur Kenntnis einiger sehwedischen Koleopteren- 
Jarven..1.— Ark: Zool, Sthlm;-Bd 7, NIST, FoT2 F3mnstradcanls 

20 textfig. 
KOoLBE, H., Glazialzeitliche Reliktenfauna in hohen Norden. — 
Deutsche Entomol. Zeitschr., Berlin, Jahrg. 1912, 8. 33—963. 
T,AGERBERG Torsten, Anteckningar till Sveriges macrolepi- 
dopterfauna. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 1911, sS. 

13-—42. 
— , En märgborrshärjning i öfre Dalarna. Sthlim, Skogs- 
vårdsför. Tidskr., Arg. 9, 1911, Allm. Delen, s. 381-395, 7 

textfig. — Sthlm, Medd. Statens Skogsförsöksanst., H. 8, 1911, 

SE NOEN AS ASIA 
TLEWREN, J. W., Handledning i praktisk biskötsel. Femte revid. 

uppl. — Sköfde t9r1: 8:0. 129 s:, 83 textfig.— Prism kt. 
TLINDHARD, E., Om rodkloverens bestovning og de humlebiarter, 
som herved er virksamme. ”Tidskr. f. landbrugets planteavl. 
Bd 18. Kobenhavn 1911. [Referat af W-—e.] — Sveriges Utsädes- 
för: Tidskr:, Malmö, Årg. 22, 1912, S. 170—171. 
LJUNGDAHIL, D., Några fjärilnotiser. — Entomol. Tidskr., Upp- 

sala, Årg. 32, 1911, S. 120. 
LJUNGSTRÖM, J. Alb., Binas mathållning under vinterhvilan. 
För biodlare och bivänner. — Tandtmannabl., Sthlm, 1911, 

SIA24. 
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LJUNGSTRÖM, J.: Alb., De förnämsta biraserna. — Landt- 

mannabl., Sthlm, 1911, S.:90—91, 5 textfig. 

LUND, Entomologiska Sällskapet. [Redogörelse för förhandlingar 
d. 2 maj 1908—13 dec. 1911.] — Entomol. Tidskr., Upp- 

sala, Årg. 33; 1912, SikI30-—144. 
——, Universitetets Zoologiska Institution. Entom ologiska 
Afdelningen. 
64 a. BENGTSSON, S., Entomologiska afdelningen. [Redogörelse 

för verksamheten läsåret 1910—1911.] — Lunds Univ:ts 

JÄSben. i TOTO- FOT ISA SO. 

64b. , Entomologiska afdelningen. [Redogörelse för verksam - 
heten läsåret 1o911--1912.] — Ibid., 1911—1912, S. 84—385. 

LUNDBLAD, O., Notiser angående Hemiptera. — Ibid., s. 260 

— 261. i; i 

— | Nya lokaler för insekter. — Tbid., Årg. KÖPES 208--= 

20 
LUNDGREN, Alexander, Bistick och reumatism. — Bigården, 

SSB, CABSEETS NK IGTIS SLL3A LI: 
—— Den praktiske biskötaren. — I: Veterinären. Boken om 

våra husdjur, utg. av K.G. Lampa, A. Schwartz och A. Seyffert. 
Sthlm 19117, S. I204—1235, 20 textfig. 
— , Italienska bin och införande av italienskt blod i bigården. 
— Bigården, Sthlm, Årg. 14, 1912, S. 49—533, 4 textfig. 

— se: Bigården, Nr 26—27. 

TÖFGREN, Gustaf, Nekrolog: 
70. BENGTSSON], Slimon], Gustaf Löfgren. — Entomol. Tidskr., 

Uppsala, Årg. 32, 1911, S. 108—109, I portr. i texten. 

MEVES, J., se: Wermelin, J. H., Nr 179. 
MJÖBERG, Eric, Mallophagen von Vögeln aus Ägypten und dem 
Sudan. — I: Jägerskiöld, Results of the Swedish Zool. Exped. 
EORPE SypE RU PpPsala, LR E314 INT? Stert ASG TOT 24015: IRtatl:, 10 

textfig. 
, Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektfauna på 

3ottland och Öland jämte en del allmännare insektgeografiska 
spörsmål. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 33, 1912, S. 177 
—207, 1 karta, I textfig. Zusammenfassung s. 204—207. 
— , On a new termitophilous genus of the family Histeridae. 
EEEISIFICL TS ne 24,r Eetalla 3 textiler 

, Ueber einige auf Java von Edw. Jacobson gesammelten 
Mallophagen und Anopluren. — 's Gravenhage, Tijdschr., En- 
tomol;, Deel 55, 1912, 5. 330—337- 

MUCHARDT, Harald, Egendomlig varietet af Chrysomela lappo- 
nica L. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 33, I912, 5. 261—-262. 

NILSSON, N., se: Bitidningen, Nr 30—31. 
NORDENSTRÖM, H., Anteckningar om några fynd af Parasit- 
steklar under 1909—10. — Entomol. Tidskr., Uppsala. Årg. 

2, 1911, S. 47—50. 
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NORDENSTRÖM, H., Anteckningar om några fynd af parasit- 

steklar under 1911 och 1912. (Syd-Halland och s. ö. Öster- 
götland.) — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 33, I912, S. 252 

SSA 
NORDSTRÖM, Frithiof, Förpuppningen af Cossus cossus L. — 
Ibid., s. 129—130. 

— , Om Trichius fasciatus L: — Ibid., s. 130—131. 
ODIN, Rut, Bipesten och dess kännetecken. Fritt efter Glea- 
nings. — Bigården, Sthlm, Årg. 14, 1912, s. 6—38, 3 textfig. 
OLOFSSON, Viktor, Anmärkningsvärd tillpassning hos getingar? 
— Fauna och Flora, Upps. & Sthlm, Årg. 7, 1912, s. 298,1 textfig. 
PAGENSTECHER, Arnold, Parnassius apollo IL. von der Insel 
Gothland. — Entomol. Zeitschr., Frankfurt a. M., Jahrg. 26, 

I9I2, S. 93, 97—98, 121—122, 125—1206. 
PEYRON, J., Nya fyndorter för några svenska fjärilar. — Ento- 
mol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32. 1911, S. 125—1206. 

, Några lepidopterologiska notiser. — TIbid., s. 59—72, 
3 textfig. 
PIEHL, Sven, Bålgeting (Vespa ecrabro) såsom skadegörare på 
ungbjörk. — Sthlm, Skogsvårdsför. Tidskr., Årg. 9, 1911, 
Allm. Delen, s. 86—389, 4 textfiig. 
PoPPIUS, B., Om förekomsten af Anopheles claviger Fabr., 
i svenska Lappmarken. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 33, 
I9I2,S. I127—1238. 
OQVISTGAARD, Erik, Rödvingad gräshoppa. — Fauna och Flora, 

Uppse- SoSthlm; ÄTS, 12, Sa Ad | 
REUTER, O. M., Protocimex siluricus Mob. och min uppfattning 

af densamma. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 1911, 
S. 205—2006. 

, Ytterligare fynd af Teratocoris herbaticus Uhler i Skan- 
dinavien. — Ibid., s. 206. 
RINGDAHL, Oscar, Bidrag till kännedomen om våra anthomyi- 
der. — Ibid., Årg. 33, 1912, s. 208—214. 

, Tvenne för svenska faunan nya syrphici. — Ibid., Årg. 
32, I9II, S. I24—125 
ROMAN, A., Die Ichneumonidentypen C. P. Thunbergs. Revi- 
diert. — Zool. Beiträge aus Uppsala, Bd 1, 1911—1912, S. 229 
203,0 tallsrortextmnet 

, Einige gezogene Ichneumoniden aus Sudfinnland. — En- 
tomol. Tidskr., Uppsala, ' Årg. 32, 1911, S. 201-202, ÅTt8. 33, 
FOT24 S.-05-—72. 

, Zwei madagassische Schlupfwespen. — Ibid., Årg. 33, 
1912, S. 243—248. 

RYDBERG, C. 5., se: Biskötsel, Nr 29. 

SANDIN, EMIL, Coleopterologiska Notiser. 1. Några för Sveriges 

Fauna nya Coleoptera. — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 
IOII, S. 50—32. 

MS AASE SV SE 
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LITTERATUR. 35 

SCHMIDT, Om de nyaste forskningsresultaten angående yngel- 
röta, dess bekämpande och den blivande lagen om yngelfarsoter. 
Föredrag. (Ur Leipziger Bienen Zeitung.) — Bigården, Sthlm, 
IÄFOLETd TO TPS: 1998 LAY. TOO TO 2AENO- TRA 
SCHULZ, W. A., Aelteste und alte Hymenopteren skandinavi- 
scher Autoren. — Berliner Entomol. Zeitschr., Berlin, Bd 57, 

1912, S. 52—102. 
SERNANDER, Rutger, Myrorna och växternas spridningsbiologi. 

— Populär Naturv. Revy, Sthlm, Årg. I, 1911, S.253—259, 
3 textfig. 
SHELDON, W. G., Lepidoptera of the Swedish provinces of Jemt- 
land and T;apland. — Entomologist, IL,ondon, Vol. 44, 1911, S. 
357—3062, Vol. 45, 1912, S. 23—27, 65—359. 
Referat af A. Tf[ullgren] i Entomol. Tidskr., Sthlm., Årg. SS LOL2, 

Sk 20. 

SHIPLEY, A. E., En ödesdiger sjukdom bland bin. [Efter »The 
Diseases of Hivebees.] — Fauna och Flora, Upps. & Sthlm, 
Årg. 6, 1911; 209—273. 

SJÖSTEDT, Yngve, Bland storvildt i Östafrika. Jakt-, natur- 
och djurlifsskildringar från en zoologisk resa till Kilimandjaro, 
Afrikas högsta berg, dess systerberg Meru och kringliggande 
massaistäpper. — Sthlm 1911. 8:0. X+ 622 s., 56 tafl., 286 
textfig. 

, Neue afrikanische Termiten im Schwedischen Reichs- 
museum. — Ark. Zool., Sthlm, Bd 7, Nr 20, I911, 18 S 

, Neue Ost- und Westafrikanische Termiten. — Entomol. 
Tidskr., Uppsala; Åtg. 32, I9II1, 5: 173-188. 

, Neue /Termiten aus Tripolis, Ober-Ägypten, Abessinien, 
Erithrea, dem Galla- und Somalilande. — Ark. Zool., Sthlm, 

BITNA, TOL25 TS, 

, Några sällsynta fjärilfynd [Undert. Y. SJ] — Entomol. 
iucdskkr.s Uppsala, "ÅTg 432, 10TT)SHeTn. 
— , Termitidae novae a Cl. Dom. Maurice de Rothschild ex 
Aethiopia reportatae. (Vorläufige Mitteilung.) — Ibid., s. 
171—172. 

, Ueber die von Herrn Professor Einar Lönnberg in British 
Ostafrika eingesammelten Termiten. — Ark. Zool., Sthlm, 
BORK ONS, TOLI, SÅS. 

, Uber einige von Herrn Prof. E. Lönnberg in British Ost- 
afrika eingesammelte Orthopteren. — Ibid., Nr 38, 1912, 28 s. 
3 tafl. 

, Zur Orthopterenfauna des Kamerungebirges. — Ibid., 
Nr 37; 1912, 30:51, 3: tafl., 4 textfig. 

, Zur Termitenfauna Kongos. — Entomol. Tidskr., Upp- 
Sal MAÅTS. 325 IgII, S. 137-—170 3 texte; 

,.se: Stockholm, Nr 118—119. 
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S[ONDEJN, K., Ogenerade getingar. — Fauna och Flora, Upps. 
& Sthlm, Årg. 7, 1912, S. 210—211, 2 textfig. 
SONESSON, N., Pärongallmyggan. — Sveriges Pomol. För. 
Årsskr., Linkpg., Årg. 13, 1912, S. 199—200: 
—  Stinkflyn som skadeinsekter på fruktträd. —  Ibid., 
S. 142—146, 2 textfig. 

STICHEL, H., Zweiter Beitrag zur nordischen Schmetterlings- 
fauna und anknupfende Bemerkungen. — Berliner Entomol. 
Zeitschr:, Berlin, Bd 46, 1911, S.'33—104, I tafl. (1 Ibid., 1908). 
Refererad af E. Wahlgren i Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 33, 1912, 

SNI25A 

STOCKHOLM. Centralanstalten för försöksväsendet på jord- 
bruksområdet. Entomologiska afdelningen. 

115. TULLGREN, Alb., Berättelse öfver entomologiska afdel- 
ningens verksamhet under år 1910. — Sthlm, Landtbr.- 
Alksad. !Efandlat ATot som torr s Ne: 2006 

, Entomologiska afdelningen. [Berättelse öfver verk- 
samheten under år 1911]. — Ibid., Åtg. 51, 1912, S. 191 

—193. 
, se: Uppsatser i Praktisk Entomologi, Nr 166. 

Entomologiska Föreningen. [Redogörelse för sam- 
mankomsterna d. 24 sept. 1910—28 sept. 1912.] — Entomol. 
Tidskr. Uppsala, <ÅTg: 327 IOII, ISAdSI20— 133,02 T2510ATO. 
33, 1912, S. I133—135; 204—2065. 

, se: Tidskrift, Entomologisk, Nr 124—125. 
, se: Uppsatser i Praktisk Entomologi, Nr 166. 

— , Naturhistoriska riksmuseet. Entomologiska afdelningen. 
118. [SJÖSTEDT, Yngve], Entomologiska afdelningen. [Redo- 

görelse för verksamheten under är 1910.] — Sthlm, 

Vet.-Ak. Arsb., 1911, S. 179—1835. 
[ ), Entomologiska afdelningen. [Redogörelse för 
verksamheten under år 1911.] — Ibid., 1912, 8. 175—182. 

S[VENSSON, August], Frostfjärilens bekämpande. — Hem- 
mansägaren, Sthlm, Årg. 9, 1911, NI 9, S. 4. 

SÖDERLUND, J. H., se: Biskötsel, Nr 28. 
THULIN, Ivar, Beitrag zur Frage nach der Muskeldegeneration. 

= Arch .-Mikr: ”Anat:;, "Bonn, BE Jo pADEST TOR Eero Re 

S. 200—222, I tall. 
— , Studien tiber die Fligelmuskelfasern von Hydraphilus 
piceus mit hauptsächlicher Ricksicht auf die Querschnitts- 

bilder. — Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, Bd 46, 1912, S. 185 
—252, 12 tafl., 4 textfig. Zusammenfassung s: 247—248. 

Ueber eine eigentimliche Modifikation der trachealen 
Verzweigungen in den Muskelfasern. Atiat. Anz., Jena, Bd 
4I, 1912, S. 465—477, 10 textfig: 
Tidskrift, Entomologisk. Utgifven af Entomologiska För- 
eningen i Stockholm (Journal Entomologique, publié par la 

TITO. 

IT: 
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130. 

137 

138. 

139. 
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Société Entomologique å Stockholm). [Redaktör Albert Tull- 
fen Åt 32, LOI = Uppsala monE.. 8:0.1205) 5: 

HN ÅTgrisg,ron20. = Mbid;tikor2::18:036212 fr TNIILS: 
TRYBOM, Filip, Mitothrips, eine neue Physapoden-Gattung 
aus Britisehen Ostafrika. — Entomol. Tidskr.:, Uppsala, Årg. 
33, 1912, S. I145—131, I tafl. sd 

—, Phy sapoden aus Natal und dem Zululande. — Ark. Zool. 
Sthlm; Bd7, NF 33,1912;052 st,.5 tafl. 

, Physapoden aus Ägypten und dem Sudan. — I: Jäger- 
skiöld, Results of the Swedish Zool. Exped. to Egypt, Upps., 

PIE, UNI 10, TOTT, KÖ SCA. 

, Physapoden, gesammelt von der Schwedischen Expedition 
nach dem Brittischen Ostafrika. — Ark. Zool., Sthlm, Bd 7, 
Nf rr, f2,5. 

TRÄGÅRDH, Ivar, Clercks minerarmal (Lyonetia clerckella 
L.). — Trädgården, Sthlm, Årg. TOR IOTIISSU220-—23I 114 

textfig. 
(Aftryck af: Centralanst. f.: Jordbruksförs.. Flygbl: Nr 22, 1910.) 

—— De insektätande fåglarna och deras betydelse. — Hem- 
mansägaren, Sthlm, Årg. 10, 1912, NI 4, s. 4, 5 textfig. 
—— Den 2:dra internationella Entomologkongressen i Ox- 
ford 35—10 Augusti 1912 [Undert. I. T—db]. — Entomol. 
Tidskr., Uppsala, Årg. 33, IOI2, S. 202-203. 

—— Den randiga jordloppan (Phyllotreta nemorum TI,.). — 
Upps. Prakt. Entomol., Uppsala, 21, 1911, S. 95—101, 4 text- 

fig. — Trädgården, Sthlm, Årg. 11, 1912, S. 243—246, 4 text- 
fig. — Hemmansägaren, Sthlm, Årg. 10, 1912, NI I10,S. 3—4, 
3 textfig. — Äfven som: Centralanst. försöksv. jordbruks- 
omr., Elygblad Nr 31. Entomol. Afd. Nr 10. 

— Den större eller svarta märgborren (Myelophilus [Hyle- 
sinus] piniperda I1,.). — Upps. Prakt. Entomol., Uppsala, 21, 
IOII, S. 24—30, 6 textfig. — Äfven som: Centralanst. försöksv. 
jordbruksomr., Flygblad Nr 29. 
— , Människan och insekterna. — Hemmansägaren, Sthlm, 
Årg. 10, 1912, Nr 2, s. 6—7, 3 textfig. 

, Notes on the earlier stages of Orchestes fagi L. — En- 
tomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, I91r, s. 7378, 4 textfig. 
——, Om  biologien och utvecklingshistorien hos Cedestis 

gysselinella Dup., en barrminerare: — Upps. Prakt. Entomol., 
Uppsala, 21, 1911, S. 1—23, 15 textfig. Summary s. 21—23. 
— Äfven som: Medd. Nr 53 från Centralanst. försöksv. jord- 

bruksomr. Entomol. Afd. Nr 9. 

— , Om en Cantharis-larv med vinganlag. — Fauna och 
Flora, Upps. & Sthlm, Årg. 7, 1912, S. 245—255, 3 textfig.; 
Summary s. 255. 

, Om Örchestes fagi I,., en bladminerare på boken. — 
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Sthlm, Skogsvårdsför. Tidskr., Årg. 10, 1912, Fackafdeln., 

S. 33f—427", 9 textfig. 

TRÄGÅRDH, Ivar, Om vatteninsekter. — Fauna och Flora, 

Upps. & Sthlm, Årg. 7, 1912, S. 199—207, 5 textfig. 

— , Om Prosopistoma -foliaceum Fourc., en för Sverige ny 

Ephemerid. — Entomol. Tidskr.,. Uppsala, Årg. 32, 1911, S. 
g91—104, 10 textfig., Summary s. 104. 

, Protura, för första gången funna i Sverige, jämte en redo- 
görelse för deras organisation och åsikterna om deras systema- 
tiska ställning. — Ibid., s. 189—200, 4 textfig. Sammanfatt- 

ning s. 199—200. 

, Syrénmalen (Gracilaria syringella Fabr.). — Upps. Prakt. 
Entomol., Uppsala, 21, 1911, S. 31—36, 8 textfig. — Äfven 

som: Centralanst. försöksv. jordbruksomr., Flygblad Nr 30. 
TULLGREN, Alb., En glupsk rofätare. [Agrostis segetum]. — 
Tjandtmannabl.; Stilmji1r91II; 5. 345, 2 texetg. 
— , Frostfjärilen (Cheimatobia brumata L,.). — Trädgården, 
Sthlm, Årg. 10, 1911, S. 49—32, 6 textfig: — TLandtmannen, 

Linkpg, Årg. 22, 1911, S. TI2—115, 6 textfig. 
(Aftryck av: Centralanst. f. Jordbruksförs. Flygbl. Nr 19, 1910): 

—  Frostfjärilhärjningen i år. — TLantmannabl., Sthlm, 
IOR2S: 3303 

—  Gräsmasken på härjartåg i Norrland. — TIbid., 1911, 
S. 188. 

= Löv-viylarna. — Ibidsv rgr2,0sw252: 3rtextnet 

— , Märgborrarna. — Ibid., s. 489, 2 textfig. 
, Notiser rörande sköldlöss. [Undert. A. T.] — Entomol. - 

Tidskr.:;, Uppsala, /ÄrgN32,- 101II;S: 128. 
, Pachytylus migratorius. IL. [Undert; Av TD]: — Tbid:, 

ÄTFSlli33, ror2, SI2025 

- , Praia taczanowski André funnen vid Abisko. — TIbid., 

AT. 32,IOII, IS: I27-—128. 

, Raspbaggen, en blomätande skadeinsekt. — TLandt- 
mannabl., Sthlm, 1911, S.. 414. 

, Skadedjur i Sverige år 1910. — Upps. Prakt. Entomol., 
Uppsala, 21, 1911, S. 38—094, I tafl., 27 textfig. — Äfven som: 
Medd. Nr 54 Centralanst. försöksv. jordbruksomr., Entomol. 
VAT BNTEIO: ; 
—— , Skogens vanligaste skadeinsekter. — TLandtmannabl., 
Sthlm; STÖT S:3 3 POE. I TeExtesn 

, Trädgårdens vanligaste skadeinsekter. [1)—3. — Ibid., 
I9II, S. 116—117, 147—148, 268—269, 5 textfig. 

; Två spannmålsvivlar. — Ibid ror2,0S: 547, Iuportfa i 
texten: 

— Tysk entomolog [Aug. Selzer] gör upptäckter vid Abisko. 
[Undert. A= T.J =— Entomol..”Fidskr., Uppsala, ÄTtg. 32; 1I9IT; 

SÄTRA 
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TULLGREN, Alb., Våra bundsförvandter bland insekterna och 

hur man i våra dagar betjänar sig af dem i kampen mot skade- 

djuren. — Landtmannabl., Sthlm, 1912, S. III, 121. 

, Våren och skadeinsekterna. — TIbid., s. 138, I portr. i 

texten. 

, »Äpplemasken». De bästa utrotningsmetoderna. — 

bid. ,AS:-5t 
, Äpple- och plommonvecklaren. — Upps. Prakt. Ento- 

mol., Uppsala, 21, I91T, S: 102-—111, I tafl., 4 textfig.=— Landt- 
mannen, Linkpg., Årg. 23, 1912, s. 79—382, 6 textfig. — Afven 

som: Medd. Nr 55 Centralanst. försöksv. jordbruksomr., 
Entomol: Afd:Nr 11. 

, [Referat i Entomol. Tidskr.]. 

, se: Stockholm, Nr 115—1106. 

NSEnBOTSRERASRER SI NE 38 

TURESSON, Göte, Colias palaeno i Sydsverige. — Entomol. 

ukdskr., Uppsala, ÅTg. 33,11O012, Ss25/- 259: 

[UTRIKSEN, Fred.], Rof- och Kålfjärilen. — Lund, Skånska 
Trädgårdsför. Tidskr., Årg. 35, 1911, s. 87—389. 
Uppsatser i Praktisk Entomologi. Med statsbidrag utgifna 
af Entomologiska Föreningen i Stockholm i samverkan med 
Centralanstalten för jordbruksförsök, Entomologiska Afdel- 
ning. 21. — Uppsala 1911. 8:0. IT11S., 2 tafl., 64 textfig. — 
PEISNkrs ay 25: 

WAHLGREN, FEinar, Bryodema tuberculata? — Fauna och 

Flora, Upps. & Sthlm, Årg. 6, 1911, S. 98—99. 

, Eine neue Ctenophthalmus-Art. — Entomol. Tidskr., 

Uppsala, Årg. 32, I91I, S. 105—106, 2 textfig. 
, Flyktingar och immigranter bland våra dagfjärilar och 

svärmare. — Fauna och Flora, Upps. & Sthlm, Årg. 7, 1912, 
SI209--29 7 

, Nya fyndorter för Anthomyidae. — Entomol. Tidskr., 
Uppsalas Ät! GS, I9R2,5:1:258—200- 

, Nya svenska Siphonaptera-fynd. — Ibid., s. 249—251: 
, Summarisk redogörelse för innehållet i Entomologisk 

Tidskrift åren 1890—1909. — Ibid., Årg. 32, 1911, S. I-LVII. 

, Svensk insektfauna 11. Diptera. I. Första underord- 
ningen. Orthoptera. Andra gruppen. Flugor. Brachycera. 
Fam. 25—26. [Dolichopodidae och Lonchopteridae]. — Ibid., 
Årg. 38, 11OT25 SI HÖR TO textfig. 

, AÄngermanländska fjärilar. — Ibid., s. 73—106, 1 textfig. 
, [Referat i Entomol. Tidskr.]. 

WARLOE, H., Platypsyllus, castoris Rits. — Ibid., .s. 201. 

WASMANN, E., & HOLMGREN, Nils, Tabelle der Termitophya- 
und der Xenogaster-Arten. (191. Beitr. Kenntn. der Termi- 
tophilen.) — Zool: Anz., Leipzig, Bd 38, 1911, S. 428—429. 
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WERMELIN, J. H., Bokspinnaren i trakten af Sölvesborg åren 
1908—09. Sthlm, Skogsvårdsför. Tidskr., Årg. o9, 1911, 

Allm. Delen, s. 1—6, 2 textfig. 
, Nekrolog: ; 

179. MEVES, J., Johan Henrik Wermelin. — Entomol. Tidskr., 
Uppsala, Årg. 32, 1911, S. 107—108, 1 Pportr. i texten. 

WERNER-NIELSEN, J., Litt Macrolepidopterstatistik for Norge. 
— Ibid., s. 53—3 
VRETLIND, E. G., Cossus terebra Fabr. trouvée en Suéde. — 
Fbid:F Arg? 33,5 IOT2,S: F28— E20- 
— — Förpuppningen af Cossus cossus I,. — Ibid., s. 129. 
—— , I mago af Eriogaster lanestris I,. var. arbusculae Freyer 
från Norge (jämte anmärkningar om E. lanestris i allmän- 
het i Skandinavien). — Entomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 
TOTT, S-N80--00, "tötexter 

[9.6] 

Lepidopterologische Mitteilungen 1—2. — Ibid., s. 82 
2 er GJ IESRETE 
— — Nya fyndorter för några svenska fjärilar. — TIbid., Årg. 
33 FOTS 200: 

—— Psyche (Sterrhopteryx) hirsutella Hibn. —  Ibid., 

STEST 
W[ULFF], T.. Kampen mot skadeinsekter i Sverige. — Träd- 
gården, Sthlm, Årg. 10, IO9II, Si I22: 
Wösr, V., Humlor och bin. (Ur Leipz[iger] Blienen] Z[ei]tfunig. 
=—="Bigården, Sthlm; Årg. 13, I9II, S.106—7- 
ÖSTERBERG, J. A., Bidrag till kännedomen om Nosema apis. 

— Bitidningen, Helsingborg, Årg. IT; mo12, S. I40—741. 

Arachnider. 

von HOFSTEN, N., Zur Kenntnis der Tiefenfauna des Brienzer 

und des Thuner Sees. — Arch. Hydrobiol., Stuttgart, BA 

TOIT- -TOT2, SAT 020103 020, Stab. sPELestH ot 

LUNDBLAD, O., En för Sverige ny Eylais-form. — Entomol. 
Tidskr., Uppsala, Årg. 33, 1912, s. 118—120, I textfig. 

— = Hydracarinologiska > notiser: === "TDi F:SomgE ep 

textfig. 
— —, Några bidrag till kännedomen om våra hydracariner och 
deras utbredning inom Upland. — TIbid., s. 57—064. 
LÖNNBERG, Einar, och NEUMAN, L. G., Scorpions, Solpugids 
and Ixodides collected by the Swedish Zoological Expedition 
to Brit. East Africa. Scorpions and Solpugids by Einar Lönn- 
berg. Ixodides par IL. G. Neuman. — Ark. Zool., Sthlm, Bd 7, 

INTTRRLETO F23605S: 

NEUMAN, Carl Julius. Nekrolog: 
6. TRrRÄGÅRDH, Ivar, Carl Julius Neuman. t. — Entomol. 

Tidskr., Uppsala, Årg. 33, 1912,s. 254—255, I portr.i texten. 
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LITTERATUR: å 91 

THULIN, Gustav, Beiträge zur Kenntnis der Tardigradenfauna 
Schwedens. — Ark. Zool., Sthlm, Bd 7, Nr 16, 1911, 00 S:, 31 

textfig. 
TRÄGARDH, Ivar, Acari. (Danmark-Expeditionen til Gronlands 

Nordkyst 1906—1908, Bind 3. Nr 14.) — Medd. om Gronland, 
«Kbhvn, Bd 43, 1912, S. 417—426, 5 textfig. 

, Acaril (ist: series) (Biospeologica 22). — Arch. Zool. 

Paris, Sér. 5, Tome 8, 1912, S. 519—0620, 6 pl. (18—24). 

—— Contributions towards the comparative Morphology and 
Phylogeny of the Parasitidae (Gamasidae). — Ark. Zool., Sthlm, 

Betr NI 28 rOT2, 2455. 30 textHig. 

—— , Discomegistus, a new genus of myriopodophilous Para- 
sitidae from Trinidad, with notes on the Heterozerconinae. — 

NHiGG, NE 12, IOIT, 21 S-m3 textlig. 

——, Några anmärkningar till »Ueber die Acarina der Russi- 

schen Polar-Expedition 1900—1903» af D:r Sig Thor. — En- 
tomol. Tidskr., Uppsala, Årg. 32, 1911, S. 134—130. 

, Pärongallkvalstret (Eriophyes pyri Hal.). — Trädgården, 
Sthlm, Årg. 10, 1911, S. 205—207, 3 textfig. 
(Aftryck af: Centralanst. f. Jordbruksförs. Flygbl. Nr. 20, 1910.) 
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TULLGREN, Alb., Einige Chelonethiden aus Java und Krakatau. 

— Leiden, Notes Mus., Vol. 34, 1912, S. 259—2067, 10 textfig. 
— En för Sverige ny klokrypare (pseudoscorpion). — En- 
Tomo! sc ktdskr., Uppsala, Äfg 32, 1OkE, Si 25; 

, Jordgubbs- och vinbärskvalstret. Två hotande finder. — 
TLandtmannabl., Sthlm, 1911, S. 171, I textfig. 

— Vier Chelonethiden-Arten auf einem javanischen Kaefer 
gefunden. — Leiden, Notes Mus., Vol. 34, 1912, S. 268—270, 

I textfig. 
WALTHER, C., Hydracarinen der nordsechwedischen Hochgebirge. 
T. 1. (Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekge- 
birges in Schwedisch-Lappland, geleitet von Dr. Axel Hamberg, 
RIE 5) Sthlm 1911, 8:0, S. 587—0612, 2 tafl. 



Smärre meddelanden och notiser. 

Några fynd av Parasitsteklar under år 1914. — Under 
några dagar i slutet av maj och början av juni träffades i när” 
heten av Linköping vid gärdesgårdar diverse Pimplarider, om- 
kring ett tiotal olika arter, några i riklig mängd såsom Ep/uialtes 
Dux (TscHEckK.) [= EZ. scutellaris (THoms.)] IS m. fl., dessutom en 
Pimpla 9, som jag till början ansåg kunna stå nära P. terebrans 
(RaTtz), att döma av R:s, visserligen ofullständiga, beskrivning 
(Ichn. der Forstinsekten I, 114); av Herr Doc. BENGTSSON, som 
godhetsfullt granskat exemplaret, blev jag emellertid övertygad att 
det ej kunde vara denna art, ehuru en närstående och sannolikt 
obeskriven. Härmed beskrivning av exemplaret (bakersta ben- 
paret något mutilerat): 

Habitus Pimple  (terebra excepta). — Caput tumidum, fere 
cubicum, postice haud angustatum, vertice lato, clypeo emargi- 
nato, genis brevibus. Oculi haud emarginati. Antenn& articulis 
cylindricis. Thorax gibbosus, punctatus, notaulis conspicuis, £cu- 
tello elevato. Metathorax area media parum discreta, postice 
dilatata, transversim striolata; lateribus striolatis; area postica 
haud determinata, spiraculis ovalibus. -- Abdomen sessile, punc- 
tatum, medio dilatatum, segm. 1 latitudine longiore, basi excavato, 

lateribus deplanato, in dorso sulco longitudinali inconspicuo, abbre- 
viato; segmentis ceteris transversis, margine apicali levi; segm. 2 
basi utrinque impressione obliqua, segm. 3—5 tuberculis instruc- 
tis — Terebra culparis longitudine vel parum longiore (11 m. m.). 
— Pedes femoribus haud incrassatis, anticis haud excavatis, un- 
guiculis pulvillo longioribus, non dentatis. — Al& hyaline, areola 
4-gona, trapeziformi, nervello postfurcali, supra medium fracto. — 

Niger, pedibus rufis, palpis maxillar. pallidis. 
Töngit. COrpors kro: Mim. terebrie mim. 
Suecia, . Ostrogothia, parecia St. JIars, in (ad)sepibusk 

TOLDELEO) TA: 
Sålunda avvikande från Pimplasläktet huvudsakligen genom 

1:sta segmentets form och terebrans längd; med någon av de hos 
'THoms. eller ScHmIED. upptagna arterna av Pimpla 1; Ephialtes 
överensstämmer den icke. 
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Ett honexemplar av den sannolikt i Sverige ej funna Am- 
blyteles pallidicornis (GRAv.) anträffades i juli vid Hallandsås (Östra 
Karup) på Angelica. Den utmärkes huvudsakligen genom sak- 
nad av plica på 4:de segmentet, valvula ventralis ej nående 
terebran, små gastroc2li, ingen 'costula. Svart, spetsen av man- 
diblerna, segm. 2 till större delen och fötter gulröda, höfter och 
baklårens spets svarta; antenner gula, mot spetsen brunsvarta; de 
tre bakersta ryggsegmenten vitrandade; scutellen vit, med in- 
strödda små, svarta punkter; längd 10 mm. — Angående fynd- 
orter meddelar THoMSoN (Opusc. pag. 2097), att han ej påträffat 
denna art; i ScHMIEDEKNECHT'S Opusc. Ichneumon. intet om lo- 
kaler; GRAVENHORST Ichn. Europ. I. 295, att han funnit en 8 vid 
»Trajecti ad Viadrum>, en ÖJ >»prope Scarsine»; dessutom 2 ho- 
nor (>musei Comitis de Hoffmansegg>») tagna »in Hercynia». 

HH. Nordenström. 

Tomicus monographus Fabr. — I Eric MJÖBERG 'S uppsats i 

Entomologisk Tidskrift häftet 3—4 1912 >»Om en syd- och mel- 
laneuropeisk relikt insektfauna på Gottland och Öland» upptager 
författaren bland åtta för Skandinavien nya former, som han fun- 
nit på Öland sommaren 1902, också Tomicus monographus FABR., 
om vilken han säger, att svenska exemplar ej honom veterligt 
finnas i någon svensk samling förvarade. Undertecknad fann 
emellertid denna art vid Halltorp, MJÖBERG'S fyndort, redan som- 

maren 1902 ganska talrikt under barken av en ekstubbe, där 
den träffades i borrhål i de tjocka rötterna strax ovan marken. 
Fyndet var ju intressant, men stod dock i god samklang med 
THOMSON's uppgift, att PayvKuLL skulle ha funnit arten i södra 
Sverige. Mera märkligt syntes det, då undertecknad något år 
senare fann arten så långt upp i landet som i Kumla socken i 
Nerike. På denna senare lokal anträffades emellertid endast till- 
fälligt ett enda exemplar, som flög mellan träden i en trädgård. 
Varken här eller på annan plats i socknen finnes ek vildväxande 
eller annat än i enstaka träd odlad. Smärre ekbestånd finnas 
någon mil från platsen i Hallsbergs och Sköllersta socknar samt 
mera - allmänt kring Hjälmarstränderna. Den möjligheten, att 
arten kommit uppåt landet med ekvirke, står ju alltid öppen. 

Ett annat, mera märkligt fynd av liknande sporadisk karak- 
tär av en annan tomicid, Scolvtus rugulosus RATz., gjorde under- 
tecknad härom året i en trädgård i Örebro. Det enda här funna 
exemplaret av denna i vårt land endast för Öland och Skåne 
anmärkta art anträffades sittande i solskenet på blad av ett 
äppleträd. Den uppgives leva på fruktträd. Alla i trädgården 
växande sådana undersöktes noga, men allt sökande efter flera 
exemplar var förgäves. 

Örebro i januari 1913. : Anton Jansson. 
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Några för Halland nya Coleoptera, — Under exkursio- 
ner sistförflutna sommar hava undertecknade påträffat följande 
för den Halländska faunan nya, mera sällsynta, skalbaggar. 

Masoreus Wetterhallii GYiIL. 1 ex. från Halmstad. 
Dyschtirius impunctipennis DaAws. 6 ex. Halmstad. 
Rantus melanopterus ZETT. 1 ex. taget i Halmstad i en liten 

tillfällig göl i närheten av havsstranden. 
Necrophorus humator F: 2 ex. Halmstad. 

Cis punctulatus GYIL. 1 ex. Halmstad. 
Lathridius microps "THoms. I ex. Halmstad. Bland ved. 
Hoplocephala hemorrhoidalis FABR. 2 ex. Halmstad. 
Otiorrhynchus sulcatus FABR. 2 ex. Halmstad. 

För Skåne ny: 
Rantus melanopterus ZETT., tagen i 3 ex. vid Bökeberg. 

Lund den 9 februari 1915. 

Sigurd Hermanson. Olof Ahlberg. 

En rovskinnbagge. — Till fjärillarvernas många fiender 
synes även Picromerus bidens IT. kunna räknas. Som bekant har 
det ju påvisats, att vissa skinnbaggar livnära sig av rov, och 
ville jag härmed blott anföra ett av mig observerat tillfälle, då 
detta ägde rum. 

Vid sökande efter larver på en mindre Salixbuske en sol- 
skensdag i juni 1914, varseblev jag en Picromerus bidens 1. imten- 
sivt frossande på en larv av Cheimatobia -boreata, HB. Den fast- 
höll sig med de båda bakre benparen vid översidan av ett blad, 
och det främre benparet, varav båda tarserna inträngts långt 
under larvens hud i en ledgång, tycktes den använda som ett 
slags stöd för den mycket långt framsträckta sugapparaten, med 
vilken den ivrigt stack omkring åt alla håll under larvhuden. 

Offret föreföll jämförelsevis oberört av våldet och visade endast 
en ständigt tuggande rörelse-av mundelarna. Oberördheten möj- 
ligen beroende på, att angreppet syntes inriktat på den under 
larvens hud befintliga upplagsnäringen. 

D. Ljungdahl. 

Nyreflekkens farve hos Scopelosoma satellitia, L. — 

Som bekjendt bestaar nyreflekken hos denne sommerfuglart av 
en storre gul eller hvit flek og to smaa hvite punkter (AURIVILLIUS: 
Nordens Fjärilar, pag. 167). Den hvite farve 1 nyreflekken synes 
at vere mest fremherskende. Hos samtlige individer som i en 
5 aars tid er blit gjenstand for min opmerksomhet har dette 
ialfald veret overveiende og det baade om hosten og efter over: 
vintringen — om vaaren. 
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Av 100 undersokte eksemplarer hadde saaledes 65 hvit 
nyreflek og altsaa bare 35 gul (gulrod). Undersokelsen foretokts 
paa individer tat paa »>Koder» i Loiten, Hedemarken 20:de til 
25:de april 1912. 

Jeg skylder at oplyse at det er varianten brunnea IAMPA 
denne min iagttagelse gjelder. Hovedformen har jeg ikke truffet 
tilkat: serirdenne egn. 

Det vilde interessere undertegnede og sikkerlig flere av En- 
tomologiska Föreningens medlemmer her i tidskriftet at kunne 
faa hore hvad en entomolog ex professo har at anfore om denne 
og lignende farveforskjelligheter hos en og samme sommerfuglart. 

FF. Werner-Nielsen. 

Sveriges insektvärld utforskas av — utlänningar! — 

Det är i sanning ett fattigdomsbevis, att vi svenskar tyvärr alltför 
ofta underskatta vad som är svenskt. Man skulle kunnat vänta, 

att på den ideella forskningens fält detta nationalfel ej skulle 
gjort sig gällande. Så har emellertid under det sista halvseklet 
ej varit fallet. I all synnerhet gäller detta naturforskningen, ej 
minst zoologien. Ett och annat undantag gives ju, som visar 
att även på svensk botten material finnes för betydelsefulla stu- 
dier, blott den rätta kärleken till fosterländsk företagsamhet finnes. 
Tänk blott på AXEL HAMBERGS Sarek-undersökning. Men för det 
mesta skattas sådant arbete ringa, och de unga männen ge sig ut 
på långfärder till avlägsna länder, där något »nytt> är att finna. 

Icke ens bildandet av vår »Svenska naturskyddsförening> 
har lagt sordin på naturvetenskaparnas reslusta. Ännu har den 
ej hos dessa, vilka i första hand borde känna kärleken till svenskt 
land och natur starkast, öppnat vyer för vetenskaplig forskning 
på egen jord. Åtminstone finner man inga eller blott svaga 
spår därav i litteraturen. Vi ha lagligen skyddat öar, sjöar, 
skogar, fjäll, djur och växter, men blott i tvenne fall har plan- 

lagts och utförts detaljerad zoologisk terrängforskning: det ovan 
citerade HAMBERG'ska företaget och ”Tåkern-undersökningen — 
vilkens resultat ännu så länge äro minimala. 

Rätt underligt kännes det, när man årligen i den utländska 
litteraturen läser. om forskningsresor till — Sverige. Låt vara 
att resultaten vetenskapligt sett äro medelmåttiga, men ändå är 
det ju märkligt, att årligen en hel del studier göras i vårt land 
av utlänningar och offentliggöras i utländska tidskrifter. Ännu 
anmärkningsvärdare är, att ej sällan dessa »forskare» äro »sam- 
lare>, som helt säkert ej draga sig för att så vitt möjligt göra 
rent hus, där de finna några märkligare ting. Några exempell 
Hrr RiBBE, THURAU Och RANGNOW, av vilka den förstnämnde åt- 

minstone officiellt är »Naturalienhändler», ha 1914 tillsammans be- 
sökt »Lappland». Om deras fångst av diptera skriver B. LICHTWARDT 
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ri Entomolog- Mitteilb Ill morttrN:Oko; pA 0 27 0, ANS: 
utbytet har RANGNow hållit föredrag i >Deutsche Entomol. Ge- 
sellschaft> den 1 mars 1915, och återfinnes ett kort ref. i säll- 

skapets tidskrift h. II, 1915, där det omtalas, att han som »neu 

fur Lappland» konstaterat Dianthoecia cucubali S. V. och Selene- 
phera lunigera EsPp. med f. lobulina EsP. 

En annan samlare, köpman Aug. Selzer i Hamburg, har 1 
Internationale Entomol. Zeitschrift, N:o 51 och 52, 1914, en ar- 
tikel, »Meine zweite! Sammelreise nach Lappland>, som visar 
prov på en viss företagsamhet. Han hade nämligen av Veten- 
skapsakademien begärt tillstånd att få göra samlingar i Abisko 
nationalpark. Det blev emellertid avslag, men han tog skadan 
igen utanför dess gränser. | 

Det är dock ej blott Lappland, som lockar de främmande 
entomologerna. I »Entomologische ”Berichten wtgegeven door de 
Nederlandsche Entomol. Vereeniging», N:o 74, 1913, och 75, 
1914, finna vi listor på skalbaggar och skinnbaggar av Ds L. 
U1JTTENBOOGAART, Rotterdam, samlade på Kinekulle. Det är en 
högst aktningsvärd rad för landet och Vg. nya arter. Nya arter skal- 
baggar för Sverige torde följande vara: Haliplus heydenit WEHNCKE, 
multipunctatus WEHNCKE, Hydroporus incognitus SHARP, Atheta 
currax Kz., picipennis MANNH. var. orbata ER., brunnea ER., ca- 
vifrons SHARP, itngquinula ”GRAV., Gyrophena poweri CROTCH, gen- 

tilis ER., Olibrus liguidus ER., Coccinella 14-pustulata L., ab. colli- 
gata WEisE, Ånacena ovata REICHE, JZelephorus lividus T., subsp. 
rufipes HERBST, Ånaspis pulicaria Costa, Toxotus meridianus L., 
ab. geniculatus FOURCR. och ab. chrysogaster "SCHRANK, ÖOrsodacne 

cerasi L., ab. limbata Or. och ab. Duftschmidti WEiSE, Gonioctena 

5-punctata F., ab. flavicollis DFEis., Aphthona cyanella REDT., Exo- 
mias pellucidus Bon., Sitona lateralis GYIL., var. ononidis SHARP, 

Dorytomus Dejeani FAUST. 
Listan i sin helhet upptager bortåt 250 skalbaggarter, av 

vilka utom de ovannämnda en stor mängd äro av geografiskt 
intresse. 

De insamlade skinnbaggarna äro få och av ringa intresse. 

Å. Tullgren. 

1 Ett meddelande om hans första resa återfinnes i Ent. Tidskr. 1911, 

Pri 29 
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10. 

TIONDE ORDNINGEN. 

FJÄRIEAR: oEEPIDOPTERA. 

II. Småfjärilar. Microlepidoptera. 

Sedan gammalt har man, huvudsakligen av praktiska 

skäl, från de övriga fjärilarna avskilt åtskilliga familjer, om- 

fattande mestadels smärre eller mycket små och därför av 

samlare oftast förbisedda arter och sammanfört dem under 

ovanstående benämning. ; 

Mikrolepidoptererna utgöra icke någon systematisk en- 

het, och åtskilliga av des. k. storfjärilarna (makrolepidop- 

tererna) äro mera släkt med småfjärilsgrupper än vissa av 
dessa senare inbördes. Det omfång man vill giva gruppen, 

är därför inom vissa gränser skäligen godtyckligt. För »Svensk 

insektfauna» har det synts lämpligt att låta gruppen omfatta 

de familjer, som icke blivit behandlade i AURIVILLIUS' »Nor- 
dens fjärilar», d. v. s. de på svenska kallade mnott-, vecklare-, 

smnal- och käkfjärilarna. 

Någon för alla småfjärilar gemensam karakteristik kan 
av ovannämnda skäl ej givas. I det stora flertalet fall är 

redan den ringa storleken ett tillräckligt kännetecken. Denna 

kan dock variera inom rätt vida gränser, från en vingbredd 

av 3 a 4 mm. hos vissa malfjärilar till, i sällsynta fall bland 

mottfjärilarna, över 40 mm. Till småfjärilarna höra emel- 
lertid alla former med fjäderlikt kluvna vingar likasom alla 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 5 
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med mycket ofullständigt ribbsystem eller mycket smala vin- 

gar eller långa vingfransar. Hit höra vidare sådana fjärilar, 
som i bakvingarna ha alla tre analribborna utbildade, och i 

vilkas framvingar blott en analribba är fullständigt utbildad, 

ävenså arter med utvecklade käkpalper. (Glasvingefjärilarna, 

Aegerizde, och säckfjärilarna, Psychide, som 1 framv. ha I 

och i bakv. 3 analribbor, avvika -från här upptagna grupper 

antingen — de förstnämnda — genom delvis genomskinligt 

glasklara vingar, eller — de senare — genom rudimentära 

palper.) 
Svårigheten med småfjärilarnas bestämning ligger huvud- 

sakligen däri, att en undersökning av vingarnas ribbförgre- 

ning oftast är nödvändig. Man kan därvid lägga vingen på 

ett s. k. objektglas och med en pensel försiktigt avborsta 

fjällen; enklare är dock vanligen att drypa en droppe xylol 

på den torra, avtagna, på objektglaset lagda vingen, då den 
blir så genomskinlig, att ribborna synas, varefter man, om 

man önskar bevara den, kan drypa en droppe i xylol löst 

kanadabalsam . på densamma och täcka den med ett tunt 

s. k. täckglas. Har man ont om exemplar, kan man utan 

att avtaga vingen göra den genomskinlig med en droppe 

xylol och undersöka ribbförloppet, innan xylolen hinner av- 

dunsta. 
I det följande användes det SPULER'ska beteckningssät- 

tet, enligt vilket huvudribborna, framifrån räknat, betecknas 

med romerska siffror, IV (de båda sista analribborna med 

2 och B), medan deras i vingkanten utlöpande grenar utmär- 

kas med arabiska siffror, fogade såsom index till de romerska. 

För jämförelses skull meddelas i nedanstående redogörelse 
för ribbförloppet inom parentes den numrering av ribberna 

(HERRICH-SCHÄFFER's metod), som använts i de flesta äldre 

handböcker över fjärilar. 

Ribban I (framv. 12, bakv. 8) Subcosza löper från ving- 

roten strax innanför vingens framkant och utmynnar i den- 

samma. II (framv. 11—7, bakv. 7) Radius, även kallad främre 

mittribban, går bakom den föregående från vingroten och 

bildar till en början främre gränsen för det s. k. diskfältet; 

i framv. upplöser den sig i högst 5 grenar (II, —IIs5), som gå 

till framkanten, framhörnet eller främre delen av utkanten 
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i bakv. är ribban enkel. III (6—4) Media utgår likaledes i 
en del fall från vingroten och delar då diskfältet på längden 

men är vanligtvis inom diskfältet rudimentär, den bildar ge- 

nom förgrening diskfältets avslutning utåt, disktvärribban, och 

utmynnar i vingens utkant med 3 grenar, av vilka III, utgår 

nära diskfältets framhörn, III; nära bakhörnet och III, dem 
emellan. IV (3, 2) Cubiztus, även kallad bakre mittribban, 

utgår från roten och bildar diskfältets bakre gräns; den kly- 
ver sig i tvenne grenar, av vilka IV, utgår nära diskfältets 

Balskom ock INV3 fan desst bakterkaänt..sV,:0. och B-(HC; 
I b, I a) äro analribborna; de utgå från roten, äro (utåt) ogre- 
nade och mynna i vingens bakkant. 

I åtskilliga fall kunna någon eller några av dessa ribbor 
eller ribbgrenar saknas eller vara rudimentära eller vara mer 
eller mindre förenade eller sammansmälta med varandra; i 

några fall är bakvingarnas ribbförgrening lika med framvin- 

garnas. 
Alla sådana uttryck som fram-, ut- och bakkant, framom 

och bakom, utanför och innanför referera sig till den utspända 

vingen, likasom måttet på vingbredden (vbr.) syftar på av- 
ståndet mellan framvingarnas spetsar, om de åro utspända, 

så att vingens bakkant bildar rät vinkel med kroppen. I 

några fall, t. ex. pterophoriderna (vilkas framvingar gärna spän- 

nas något framåtriktade, för att bakvingarna skola kunna fullt 

utvecklas), har i stället för vingbredden angivits framvingens 

längd (fvl.). 
Utom vingarnas ribbförlopp, form, färg och teckning äro 

de för bestämningen viktigaste organen antennerna, sugröret 

och palperna. Antennerna äro hos småfjärilarna vanligen 

enkla. kd. v. su nakna eller. pa. sin höjd. hariga, cillerade; 

stundom äro de sågade eller kamformiga. Deras innersta 
leder äro ej sällan karakteristiskt utbildade, uppsvällda, ut- 

bredda, plattade eller krökta eller försedda med tandlika eller 

kamlika utskott och fjällbildningar. Sugröret, som är bildat 

av de på insidan rännformiga, till ett rör sammanfogade under- 

käkarna (maxillerna), kan vara väl utbildat och då spiralfor- 

migt hoprullat eller rudimentärt eller saknas. Endast hos en 

grupp äro överkäkarna (mandiblerna) utbildade. Palperna äro 

av två slag, de nästan alltid väl utbildade underläppspalperna 



TOO ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1915. 

(i det följande blott benämnda fa/lper), som äro treledade och 

antingen bågformigt uppåtböjda eller framåtsträckta eller hän- 

gande, samt underkäkspalperna (i det följande benämnda 

bipalper), som äro av växlande storlek och form och ofta 

saknas. 

Larverna ha oftast utom de 3 bröstfotparen 5 par buk- 

fötter, som vanligen äro utbildade som £kransfötter, d. v. s. i 

spetsen försedda med en sluten krans utåtriktade hakar, i en 

del fall, hos fritt levande larver, såsom gripfötter, d. v. S. i 

spetsen kluvna och med en halvkrans av inåtriktade hakar 

blott på yttre fliken. Hos åtskilliga malfjärilar, särskilt mine- 
rare, äro fötterna starkt reducerade till antal och storlek. 

Översikt av familjegrupperna. 

I. Ribban II i bakv. enkel. Vinghinnan (med få undantag) 
utan mikroskopiskt små kitintaggar. 

A. Avståndet mellan III, och III, i framv. vid utgången 
ur diskfältet större än mellan dessa och de närmaste 

ribborna. Diskfältet i framv. beläget närmare fram- 

än bakkanten. «g i fram: och bakv. med enkel rot: 

I i bakv. vid diskfältets slut starkt närmad intill II 

eller ett stycke sammansmält med denna. Bipalper 

finnas (vanl.). Framv. avlångt trekantiga, bakv. stora, 

breda med jämförelsevis korta fransar. — Eller också 

äro vingarna fjäderlikt kluvna. 
1. Mottfjärilar. Pyralidina. 

Bi Vingar nella. - LI, och IE" i öframv. vannejmianone 

skilda från varandra än från de närmaste ribborna; 

diskfältet beläget ungefär i vingens mitt. I bakv. är 

I ej vid diskfältets slut starkt närmad intill eller sam- 

mansmält med II. — Eller också är ribbförloppet ofull- 

ständigt och vingarna mycket smala. 

I. Framv. trapetsoidiska eller avlångt trekantiga med 

rät eller svagt buktig utkant och fullständig ribb- 

förgrening; ribban V dock på sin höjd i vingkanten 

tydlig. Bakv. breda med korta fransar och og med 

utbredd, skenbart kluven rot. I några få fall äro 
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framv. smala och spetsiga men i så fall är a i framv. 

(genom sammansmältning med f) från roten ända 
till mitten kluven. Antenner kortare än framv. 

Palper starka, aldrig hängande; ändleden kort. Bi- 

palper saknas. — 2. JVecklarefjärilar. Tortrieina. 
2. Vingar sällan breda men i så fall med väl utbildad 

V i framv. Framv. vanl. smala och spetsiga med 

utkanten utan eller nästan utan bakhörn jämnt över- 

gående i bakkanten. Även bakv. oftast smala. 

Ribbförgrening ofta ofullständig. Vingfransar, sär- 

skilt på bakv. ofta mycket långa. Antenner stund. 

längre än vingarna. Palper i regel svaga, stund. 

hängande; om de äro uppåtböjda, är ändleden vanl. 

väl utvecklad. Bipalper finnas eller saknas. 
3... Malfjäridlar. Tineina. 

II. Bakv. med ribbförgrening som framv. (II med 4—5 gre- 

nar). Framv. utan bakhörn. Vinghinnan med (mikrosko- 
piska) kitintaggar. 4. Käkfjärilar. Micropterygina. 

Litteratur. 

H. v. HEINEMANN. Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. 

IT: 1, 2. Braunschweig 1863 o. 1870. 

P. C. T. SNnNELLEN. De Vlinders van Nederland. Microlepidoptera. 

Leiden 1882. 

E. MeYrRIcK. A Handbook of British Lepidoptera. London 1895. 

A. SPULER. Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas. Stutt- 

gart I913. 

L. SoRHAGEN. Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg. Ber- 

lin 1886. — Innehåller ej artbeskrivningar men talrika och utförliga upp- 

gifter om larvernas levnadssätt. 



FÖRSTA FAMILJEGRUPPEN. 

MOTTFJÄRILAR. PYRALIDINA. 

AV 

EINAR WAHLGREN, 

De till denna grupp med rätt eller orätt sammanförda 

familjerna äro varandra så olika, och deras hos oss förekom- 

mande representanter ha så föga gemensamt med varandra, 

att deras allmänna byggnad nedan behandlas var för sig. 

Översikt av familjerna. 

I. Vingar hela. 1... Mott. <Byraldide: 

I INingarNdelade? 

A. Eramv. kluvna 1:2, bakv: 103: isar 

2. Fjädermott. Pierophoride. 

B. Framv. och bakv. vardera kluvna i 6 flikar. 

3. Mångflikiga fjädermott. Orneodide. 

I. Fam. Mott. Pyralididee. 

Fjärilar av 12—45 mm. vingbredd. Antenner trådfor- 

miga, hos SS starkare cilierade, sällan tandade. Palper av 

växlande form, ofta starka, framåtriktade eller uppåtböjda. 

Bipalper i regel väl utbildade. Sugrör vanl. väl utvecklat, 

220 
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spiralrullat; i några fall förkrympt. Punktögon finnas van- 

ligen. Kroppsform i regel smärt. Ben smala, långa. 

Framv. i regel avlångt trekantiga, stundom mera ut- 

dragna, någon gång spetsiga. Ribbförgrening (fig. 1) full- 

ständig utom att V saknas 

och BP är svagt utvecklad. 

II; och II, nästan alltid med 
gemensamt skaft. Bakv. äro 

brett trekantiga eller runda- 

de med fullständig ribbför- 
grening och alla 3 analrib- 

borna utbildade; III, och 
III, brett åtskilda. Hållhake 
finnes. 

Framvingarnas teckning 

överensstämmer närmast med 

nattflynas, ehuru den oftast 

är otydligare. Innanför mit- 

ten finnes således i regel en 
inre tvärlinje och utanför 

mitten en ylire tvärlinje, vat- 
till kan komma en vanl. mera 

JYN IN 

Fig. 1. Ribbförgrening hos 

Eurrhypara urticata. 

obestämd våglimye i närheten av utkanten. Fältet innanför inre 

tvärlinjen är rotfältet och mellan denna och yttre tvärlinjen tt 

fältet. I stället för den hos nattflyna på diskfältets tvärribba 
belägna mjurfläcken stå hos pyralididerna på samma ställe vanl. 

2, stundom sammansmälta, mörka punkter. Längre in i disk- 

fältet finnes stundom likasom hos nattflyna en ringfläck It. ex. 

hos Scoparia) och där bakom antydan till en tappyläck. Bak- 

Vingjatnar äro. oftast utan teckningar, + regel vit eller gra- 

aktiga, på sin höjd med 1—2 tvärlinjer eller dessutom med 

mörk diskfläck. 
Larverna äro långsträckta, svagt håriga med små vårtor 

och hornartad nacksköld, någon gång hos de i vatten levande 
försedda med trakégälar. De ha fullständigt antal (5 par) 

bukfötter, kransfötter. I regel leva de i spunna rör på värd- 

växterna eller oftare i jorden kring deras rötter, stundom leva 

de av animalisk föda, någon gång i vattnet; se vidare efter- 

följande översikt. 
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Pupporna ha 9.—11. lederna fria. De vila vanl. på eller 
i jorden i gles silkesvävnad. 

Fjärilarna vila om dagen med plattlagda eller takformigt 

slutna vingar och äro vanl. i rörelse först om natten. De 

flesta övervintra som larver, några i puppstadiet. 

Litteratur. 

H. D. J. WALLENGREN. Skandinaviens Pyralider och Choreutider. — 

ÖTVErS. = IK. Ac LPOCH. HOI 

E. L. RaAGonot. Monographie des Phycitine et des Galleringe. — 

Memoires sur les Lepidoptéres red. par N. M. ROMANOFF, VII o. VIII, 

1893, 1901. 

För talrika och värdefulla uppgifter rörande pyralididernas utbred- 

ning i Norrland har förf. att tacka doktor L. TRAFVENFELT, Som även med- 

delat fynden av de för Sverige nya arterna Crambus biarmicus, C. heringi- 

ellus, Metriostola vacciniella och Scoparia alpina. 

Översikt av larvernas levnadssätt. 

(Nedanstående översikt är sammanställd efter utländska — mellan- 

europeiska och engelska — källor, framförallt efter SORHAGEN'S förut om- 

nämnda arbete.) 

I. Larverna leva av animalisk näring. 

A. Av fett, läder, filt m. m., möjl. larver: Aglossa, Ephestia elutella. 

B. Av vax (honung och bibröd). ; 

1. I bikuport: Achroea, Galleria. 

2. I humle- och getingbon: Aphomia. 

II. Larverna leva av viktualier, bröd, sydfrukter o. d.: Ephestia, Pyralis. 

III. Larverna leva av torra blad; halm, döda växtdelar: Aglossa, Ephestia 

elutella, Herculia, Hypsopygia, Stenia. 

IV. Larverna leva av levande växter. 

A. På vattenväxter eller i deras stammar: 

Arundo: Cataclysta, Chilo, Schoenobius forficellus, S. gigantellus, 

Callitriche: Nymphula nympheata, Paraponyx, Carex: Dona- 

caula, Schoenobius forficellus, Ceratophyllum: Paraponyx, Glyce- 

ria: Chilo, Schoenobius forficellus, Hydrocharis: Nymph. nym- 

pheata, Parabonyx, Lemna: Cataclysta, Nymph. nymbheata, Para- 

bonyx, Nuphar o. Nymphea: Cataclysta, Nympbh. nympheata, 

Potamogeton: Acentropus, Nympbh. nympheata, Paraponyx, Scir- 

pus: Cataclysta, Sparganium: Cataclysta, Nympbh. nympheata o. 

stagnata, Stratiotes: Paraponyx, Typha: Cataclysta. 
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På landväxter. 

I. 

NN 

Under mossor och lavar: Crambus-arter, Platytes cerussellus, Sco- 

paria. 

Under eller på gräs: Anerastia, Crambus-arter, ? Diasemia, Ever- 

gestis straminalis (kärrgräs), Platytes alpinellus, Pyrausta nubila- 

lis (majs), Salebria semirubella. 

Kring rötterna av eller på örter (eller dvärgbuskar): 

Actz&ea: Pionea olivalis, Althea: Homoeosoma nimbellum, An- 

chusa: Cyneda, Anthemis: Homoeos. nimbellum, Arctium: 

Mvyelois cribrella, Pionea ferrugalis, Artemisia: ?Hypochalcia 

ahenella, Nomophila, Nyctegretis, Phlyctenodes sticticalis, Pionea 

elutalis, Pyrausta erealis, P. nubilalis, Aster (odl.): Homoeo- 

soma nimbellum, Pionea ferrugalis, Pyrausta terrealis, Atriplex: 

Phlyctenodes verticalis, Syllepta, Beta (socker-): : Phlyctenodes 

sticticalis, Calluna: Selagia argyrella, ?S. spadicella, Campanula: 

?Crambus margaritellus, Pionea nebulalis, Cannabis: Pyrausta 

nubilalis, Carduus: Homoeosoma-arterna, Myelois cribrella, Phlyc- 

ienodes verticalis, Carlina: Homoeosoma nimbellum, Centaurea: 

Psammotis hyalinalis, Chenopodium: Homoeosoma sinuellum, 

Syllepta, Cirsium: Homoeosoma binevellum, H. nebulellum, Mye- 

lois cribrella, Phlyctenodes vwverticalis, Pionea ferrugalis, P. lute- 

alis, Convolvolus: Eurrhypara, Pyrausta sambucalis, Cruci- 

ferge: Evergestis extimalis, E. straminalis, Mesographe forficalis, 

Cynara: Pionea ferrugalis, Echium: Cyneda, Myelois cribrella, 

Epilobium: Cledeobia, Eupatorium: Perinephele, Pionea ferru- 

galis, Fragaria (odl.): Pionea ferrugalis, Galeobdolon: Pionea 

olivalis, Galium: Pyrausta flavalis, Genista: Nyctegretis, Geum : 

Pionea olivalis, P. prunalis, Globularia: Ancylosis, Pempelia 

subornatella, Gnaphalium : Nyctegretis, Pyrausta erealis, P. cespi- 

talis, Helianthemum: Cledeobia, Hypochalcia, Helianthus: Py- 

rausta sambucalis, Helichrysum: Pyrausta cerealis, P. borphy- 

ralis, Hieracium: Homoeosoma mnimbellum, Humulus: Pionea 

olivalis, Pyrausta nubilalis, Syllepta, Inula: Pyrausta albofasci- 

alis, Jasione: Homoeosoma nimbellum, Lathyrus: Pyrausta fu- 

scalis, Lotus: Cledeobia, Salebria semirubella, Linosyris: Homo- 

eosoma nebulellum, H. nimbellum, Lychnis: Pionea olivalis, Mar- 

rubium: Eurrhypara, Medicago: Salebria semirubella, Mentha: 

2? Heliothela, Psammotis pulveralis, Pyrausta aurata, P. borphy- 

ralis, P. purpuralis, Mercurialis: Pionea olivalis, Myosotis: 

Pionea olivalis, Nepeta: Pyrausta aurata; P. purpuralis, Nico- 

tiana: Phlyctenodes sticticalis, Onopordon: Muyelois cribrella, 

Origanum: Microstege pandalis, Pyrausta aurata, P. nigrata, P. 

porphyralis, Parietaria: Pionea stachydalis, Petasites: Pionea 

olivalis, Plantago: Homoeosoma sinuellum, Pionea lutealis, Py- 

rausta cespitalis, P. pPurpuralis, Polygala: Salebria palumbella, 

Polygonum: Nomophila, Pyrausta fuscalis, Pyrola: Pionea 

prunalis, Ranunculus: Pionea lutealis, Rheum: Eurrhypara, 
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Rhinanthus: Pyrausta fuscalis, Rumex: Mesographe forficalis, 

Pionea olivalis, Salvia: ?Heliothela, Pyrausta cespitalis, P. cin- 

gulata, P. falcatalis, P. nigrata, P. sanguinalis, Scrophularia: 

? Pionea verbascalis, Pyrausta e&realis, Sedum: Nyctegretis, Se- 

necio: Homoeosoma mnimbellum, Perinephele, Pyrausta terrealis, 

Solidago: Homoeosoma nimbellum, Microstege bpandalis, Pyrausta 

funebris, P. fuscalis, P. terrealis, Stachys: Perinebhele, Pionea 

ferrugalis, P. olivalis, P. prunalis, P. stachydalis, Pyrausta por- 

phyralis, Tanacetum: Homoeosoma nebulellum, Thalictrum: 

Pyrausta &erealis, Thymus: ? Ancylosis, Pempelia-arterna, Py- 

rausta aurata, P. cingulata, P. nigrata, P. porphyralis, P. sangu- 

nalis, Trifolium: Phlyctenodes sticticalis, Salebria semirubella, 

Tussilago: Pionea lutealis, P. olivalis, ?Pyrausta sambucalis, 

Umbelliferg&e: Evergestis extimalis, Perinephele, Phlyctenodes 

palealis, Pionea elutalis, P. prunalis, Urtica: Eurrhypara, Pio- 

nea olivalis, P. prunalis, Pyrausta flavalis, P. fuscalis, P. hyali- 

nalis, Syllebta, Vaccinium: Pionea pruralis, Pyrausta hamalis, 

Salebria fusca, Verbascum: Pionea verbascalis, Veronica: Pio- 

nea olivalis, P. prunalis. 

På träd och buskar: 

Alnus: Cryptoblabes, Betula: Microstege pandalis, Pionea pru- 

nalis, Salebria betule, S. fusca, Trachomnitis, Corylus: Pionea 

prunalis, Crategus: Rhodophea advenella, R. marmorea, Evo- 

nymus: Trachomtis, Fraxinus: Euzophera, Pyrausta sambucalis, 

Ligustrum: Pyrausta sambucalis, Lonicera: Pionea olivalis, 

Picea: Dioryctria abietella och schitziella, Hyphantidium, Pinus: 

Dioryctria splendidella och abietella, Populus: Hypochalcia, Ne- 

phopteryx hostilis, N. rhenella, Prunus: Pionea prunalis, Rhodo- 

phea advenella, R. marmorea, Trachonitis, Pyrus: Phyctta, Pio- 

nea prunalis, Rhodophea advenella, Quercus: Acrobastis-arterna, 

Cryptoblabes, Nephopteryx similella, Phycita, Pionea prunalis, 

Ribes: Eurrhypara, Pionea ferrugalis, P. olvalis, P. prunalis, 

Syllepta, Zophodia, Rosa: Pionea prunalis, Rubus: Pionea lute- 

alis, P. olivalis, P. prunalis, ?Pyrausta fuscalis, P. sambucalis, 

Salix: Nephopteryx rhenella, Salebria fusca, S. adelphella, Sam- 

bucus: Pionea olivalis, Pyrausta sambucalis, Sorbus: Pionea 

prunalis, Rhodophea advenella, Syringa: Pyrausta sambucalis, 

Tilia: Pionea prunalis, Viburnum: Pyrausta sambucalis. 

Översikt av underfamiljerna. 

IV i bakvingen på översidan med en hårfrans. 

A. II; fipnes i framvingen. 
Käkpalper tilltryckt fjälliga. Kroppen robust. 

1: -Gallervine. 
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2. Käkpalper brett 3-kantigt fjälliga. Kroppen smärt. 

2. Crambine. 

B. II; saknas i framvingen. 
I. Sugrör saknas. 4. ÅAnerastine. 

2. Sugrör finns. 5. Phycitine. 

II. Bakvingar på översidan utan hårfrans. 
A. Sugrör saknas. 3. Schoenobine. 
B. Sugrör finns (und. Ag/lossa). 

I. II; i framvingen på gemensamt skaft med II; och 

JOS 6. Pyralidine. 

II; i framvingen utgår fri ur diskfältet. 
a. IL, i framvingen på gemensamt skaft med II; 

och IT 7. Hydrocampine. 

b. IL i framvingen utgår fri ur diskfältet. 

2. Framvingen med uppstående fjäll i diskfältet. 

8. Scoparuäne. 

fp. Framvingen utan uppstående fjäll i diskfältet. 
9. Pyraustine. 

NN 

1. Underfam. Galleriinze. 

Större arter (vbr. 16—36 mm.) med enkla antenner och 

vanl. väl utvecklat men kort sugrör. Palper hos SJ för- 

krympta, hos 2 framsträckta. Bipalper trådformiga. 

Larverna äro svagt håriga, nästan färglösa och leva av vax i bi-, 

geting- eller humlebon. Fjärilarna flyga om natten. 

Släktöversikt. 

I. Framvingens utkant ej insvängd. 

A. Ansikte glattfjälligt. Framvinge smal med avrundad 

spets. I. Achroea. 

B. Ansikte utspärrat fjälligt. Framvinge utåt bredare 

med tydlig spets. 2. ÅAphomaia. 

II. Framvingens utkant tydligt insvängd. 30 Galleria. 

1. Sikt. Achroea Hb. 

I framvingen saknas IL; III, och III; ha gemensamt skaft. 

Bakvingen har skarp spets; IIL, saknas. 
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Å. grisella F. Mindre vaxmottet. "Huvud ockragult. 
Framvingar grå med fettglans, utan teckningar. Bakvingar 
ljusgrå. Vingbr. 16—25 mm. — Sk. (7,8). 

Larven, som är ljusgrå med rödaktigt huvud och genomlysande mörkt 

ryggkärl, lever från höst till vår i bikupor, där den inspunnen i en lös 

oregelbunden vävnad förtär vax och bibröd. 

2. Slkt. Aphomia He. 

Framvingar hos gJ nära roten intill framkanten med en 

blåslik upphöjning; diskfältet är hos g mycket stort, och III, 

och III; saknas. Hos SL stå dessa ribbor mycket nära var- 

andra... Bakvingar med mindre skarp spets. än nos föreg., 

III, saknas. - 

TA SsocrelUa 1-> FHumiemottets,,Favl:=I; SStTroctkilöytid 
och mellankropp vita (3) eller gråröda (2). Framvingar hos 

3S vita, vid framkanten och i yttre hälften gulbruna, hos £ 

rödaktigt brungrå med mörk diskfläck, hos båda med 2 röd- 
bruna tandade tvärstrimmor (hos Y stund. otydliga). Bak- 

vingar graaktiga. VDr. d. .24—32;. 2130—30-MM-t-, es 
Ang. (6—98); allm. 

Larven, som är gulgrå med rött huvud, brun nack- och analsköld och 

mörka punktvårtor, lever sällskapligt höst —vår i humle- och getingbon. 

FANSEKErGalleriacE; 

Framvingar som hos de föreg. jämnbreda med starkare 

(S) eller svagare (9) insvängd utkant; III, och III; finnas 

även hos gd. I bakvingarna ha IIL och III; gemensamt skaft. 
1. G. mellonella E.:' Vaäxmottet. . Tavl: I, fig:2: Huvud 

och mellankropp grågula. Framvingar askgrå, 1 främre delen 
gul- eller violettbruna, i bakre delen brunröda— svartbruna. 

Bakvingar gulvita—mörkgrå. Vbr. 30—35 mm. — Sk.—Uppl. 

(6—38); allm.; lär tidigast vara införd med bin från Tyskland 

ar 1700. 

Larven är vit—smutsgrå med huvud och nacksköld rödbruna. Lar- 

verna leva sällskapligt i bikupornas vaxkakor i en tät silkesvävnad, tätt 

genomdragen av raka gångar; larven övervintrar. 
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2. Underfam. Crambinez. 

Arter av 12—40 mm. vingbredd med vanl. enkla an- 

tenner och hos båda könen långt framskjutande palper. Fram- 

vingarna äro smala, långsträckta, bakvingarna breda. 

De smala, svagt håriga larverna leva i silkesklädda gångar kring gräs. 

rötter och bland mossa och inspinna sig vid förpuppningen i en kokong. 

Larverna övervintra. Fjärilarna flyga i skymningen och vila om dagen med 

nedåtvänt huvud och vingarna rullade kring bakkroppen på gräs och strån. 

Släktöversikt. 

I. Mindre arter (vbr. högst 30 mm.) 

Ris ocht I, föffamv. med gemensamt skaft: I DASVv. 

finnes IL. 4. Crambus. 

BERIESt fram ht lbakva saknas NI: 5. Platytes. 
NESStönre art (vbr. 30=-40-mm.). MIST framv. fa. Oc —Chilo. 

4. ISkt Crambus E; 

Arter av 16—34 mm. vingbredd med hos gg cilierade 

eller svagt sågade antenner. Sugrör täml. långt, spiralrullat. 

Palper långa, från sidorna hoptryckta. €£$ stund. mindre än 

Js och med smalare, spetsigare vingar. I framv. II; gemen- 

Samtrskatadtmed MX (oOck I): Ibakv]ID och IK Ttese 

med gemensamt skaft. 

Larver med stort och brett glänsande huvud och stund. dylik nack- 

sköld och täml. långhåriga punktvårtor. 

Artöversikt. 

I. Framv:s utkant utan någon inskärning vid III,; utkantfransarnas rot- 

linje, om sådan finnes, ej vid vingspetsen starkare än baktill. 

A. Framv. starkt glänsande vita eller ljust gulaktiga utan tvärstrimmor. 

1. Framv. något gulaktiga; utkanten svagt böjd, täml. sned; palper 

knappt av mellankroppens längd. 6. C. lithargyrellus. 

2. Framv. glänsande vita, stund. gråstrimmiga ; utkanten starkt böjd, 

föga sned; palper betydligt längre än mellankroppen. 

10.- C: perlellus. 

B. Framv. matta eller obetydligt glänsande. Grundfärg vanl. mörkare. 

1. Framv. med ett vitt eller silverfärgat, väl begränsat längsband, 

som genom tvärlinjer är uppdelat i 2—3 fläckar. 
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a. Längsbandet delat i 2 fläckar. 

g. Utanför längsbandet en ljus tvärlinje, som åtm. är antydd i 

framkanten ; fransar grå. 

+, Tvärlinjen blekgul och blott framtill tydlig. 

15. C. pinellus. 

+= Tvärlinjen vit och ända till bakkanten tydlig. 

16. C. mytilellus. 

P- Sådan ljus tvärlinje saknas; fransar vita. 14. CC. conchellus. 

b. Längsbandet delat i 3 fläckar, av vilka den yttersta har form 

av en tvärlinje. 17. C. mytilellus. 

2. Framv. utan sådant delat längsband. 

a. Framvingarnas fransar starkt metallglänsande utan mörka eller 

ljusa fiäckar; framv. alltid utan skarpt begränsat vitt längsband. 

g. Framv. med 1—2 mörka tvärlinjer. 

=, Framv. med en vinkelböjd, inåt brunbegränsad tvärlinje 

nära utkanten (samt ett snett, blyfärgat tvärstreck vid 

spetsen). 24. C. hortuellus. 

+& Framv. med 2 mörka tvärstrimmor. 

7 
; IVIOg DE: E5-— 0 Um. «225 Cl DraTMICUS. 

Vingbr. över 20 mm. 
[PA vA 

T- Framv. med spridda, grova, brunsvarta fjäll; inre 

tvärlinjen bred, rak, den yttre bruten. 

23. C. chrysonuchellus. 

1t- Framv. utan sådana fjäll. Tvärlinjer annorlunda. 

X. Framv:s grundfärg ockragul; tvärlinjer ej brutna; 

obestämda, ej nående framkanten. 

2. C. inquinatellus. 

XX. Grundfärg grå; tvärlinjer starkt brutna, den yttre 

tydlig till framkanten. 3. C. geniculeus. 

2. Framv. utan mörk tvärlinje. 25. .C. culmellus. 

b. Framv:s fransar ej eller svagt metalliska (und. fulgidellus och 

margaritellus, som dock ha tydligt vitt längsband), ej starkare 

glänsande än ytan, stund. med ljusa eller mörka fläckar; framv, 

stund. med ljust längsband. 

g. Framv. med en vttre, fint tandad, ljus tvärlinje; utan ljust 

längsband ; fransar med ljusa fläckar. 

+ Framv. askgrå, vid utkanten brett gulröda. 

20. C. truncatellus. 

=& Framv. svartbruna med vita fläckar och tvärlinjer. 

21. C. maculalis. 

3. Framv. utan sådan tvärlinje. 

+, Framv. i yttre 3:djedelen med en dubbel, mycket starkt 

mot utkanten bågböjd tvärlinje; från roten till mitten ett 

mer eller mindre tydligt vitt längsband. Fransar med 

ljusa fläckar; franslinjen vågig. 

5. Längsbandet mycket otydligt likasom den i mitten av- 

brutna tvärlinjen. 18. C. verellus- 

| 
| 
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$$. Det vita längsbandet tydligt; likaså tvärlinjen. 

19. C. falsellus. 

+ Framv. utan sådan tvärlinje; i annat fall utan ljusfläc- 

kiga fransar. 

$. Fransar med vita fläckar. 

T- Framv. med skarpt begränsat, vitt längsband. 

11. C. fulgidellus. 

it. Framv. utan sådant längsband. 1. C. fascelinellus. 

$$. Fransar utan vita fläckar. 

T- Framv. med brett, skarpt begränsat, vitt längsband. 

13. C. margaritellus. 

it. Framv. utan sådant längsband, stund. dock med en 

tydlig men smalare, gulaktig eller vit längsstrimma 

längs bakre mittribban. 

X. Framv. med 2 mörka tvärlinjer. 

O. Inre tvärlinjen på mitten med en mot roten 

riktad tand. 4. C. contaminellus. 

OO. Inre tvärlinjen utan sådan tand. 

5. OC. salinellus. 

XX. Framv. med 1 eller ingen tvärlinje. 

O. Bakv. ljusgrå; framv. gula, bruna eller grå 

i; med eller utan vit längsstrimma. 

ev. Framv. med vit längsstrimma från roten. 

[])- Famv. även hos & men i synnerhet 

hos Q smala, långsträckta med starkt 

sned utkant. Vingens framkant hos Q 

ej intryckt strax före spetsen. Grund- 

färg lergul—rostbrun; stund. med otyd- 

lig yttre tvärlinje. = 7: OC: tristellus. 

[IEC] Framv. hos g kortare, utåt rydligt bre- 

dare; dess utkant obetydligt sned, längre 

än !/2> bakkanten ; framkanten hos Q före 

spetsen något intryckt. Färg blekt 

ockragul; utan tvärlinje. 

8: Ci selasellws: 

I. Framv. utan vit längsstrimma. 

|. Jfr ovan C- tristellus. 

. Framv. med föga sned utkant, hos & 

breda, ockragula, hos 2 smalare, ljus- 

EE EF 

grå, brunpudrade och vitribbade. 

9. C. luteellus. 

OO. Bakv. svartgrå; framv. mörkt olivbruna med 

vit längsstrimma. I2: CE fUrcatellus. 

II. Framv:s utkant vid III, något inskuren, så att vingspetsen där framför 

blir mer eller mindre tydligt avsatt; franslinjen framför inskärningen 

bredare och mörkare än bakom. Framv. med tydligt ljust längsband. 



I1I12 

I. 

N 

A. 

Bi 

C 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I9I35. 

Det vita längsbandet uppdelat i en längre rotstrimma och en kor- 

tare fläck därutanför. 

1. Det ljusa längsbandet ända från roten genom en tydlig mörk 

strimma skilt från framkanten. 

a. Framför det ljusa längsbandet löper från roten längs inre delen 

av framkanten en ljus strimma. : 

g. Det ljusa längsbandet i sin yttre hälft bredare och knappast 

längre avlägsnat från framkanten än .vid roten. 

26. C. dumetellus. 

P- Längsbandet utanför mitten smalare; dess spets ligger längre 

från framkanten än dess rot. 27. C. pratellus. 

b. Ingen ljus strimma i framkantens rotdel. 

g. Längsbandets inre, strimformiga del ej nående vingens mitt. 

29. C. heringiellus. 

B- Längsbandets inre del nående utanför vingmitten. 

+ Bakom det ljusa längsbandets yttre fläck finnas flera små 

vita längsstreck. 28. C. alienellus. 

xx Bakom yttre längsbandfläcken inga sådana streck. 

É 31. :.C. iericellus. 

. Det ljusa längsbandet vid roten endast skilt från framkanten ge- N 

nom en hårfin mörk linje. 

a. Det ljusa längsbandet blott vid själva roten nästan vidrörande 

framkanten. 30. C. silvellus. 

b. Det ljusa längsbandet under längre sträcka löpande längs fram- 

kanten. 

g. Längsbandet börjar vid inre 3:djedelen svagt avlägsna sig 

från framkanten och är ej delat av någon mörk längslinje. 

32.: GC. pascuellus. 

B. Längsbandet avlägsnar sig först utanför mitten, men då has- 

tigt, från framkanten; i regel delat av en brunaktig längs- 

linje. 33. C. uliginosellus. 

Framvingarnas ljusa längsband ej avbrutet eller uppdelat i en inre 

och yttre fläck. 34. C. hamellus. 

. fascelinellus HB. Framv. blekt grå med ljusare ribbor, 

mot utkanten mera gulaktiga, vid bakkanten beströdda 

med större svartbruna fjäll; två obestämda svartbruna, 
vitkantade, mot framkanten bågformigt böjda tvärlinjer. 

Bakv. ora.  Vbr. 20—27 mm. — Sk., Oh Göttlf(6Ese5 

på sandfält. 

Larven gul- eller rödaktig med ljusare ledgränser och brunt huvud; 

kring rötterna av Triticum repens och Weingertneria canescens. 

C. inquinatellus SCHIFF. Framv. ockragula, mer eller min- 

dre, i synnerhet mot bakkanten, brunpudrade, mellan tvär- 
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linjerna ofta något ljusare. De bruna tvärlinjerna gå från 
I. och 2. tredjedelen av bakkanten och upphöra vid ving- 

mitten, den inre med en mörkare fläck vid diskfältet. Hos 

f. ambriguella STRAND äro tvärlinjerna otydliga och vin- 
garna nästan utan teckning.  Bakv. grå. Vbr. 22—25 

Mig SK Ane. (AS) allm. pa torra, ställen. 

Larv gråaktig med svartaktigt huvud; på unga grässkott. 

C. geniculeus Hw. Framv. ljust violgrå—gulgrå, brun- 

pudrade, i bakkanten något mörkare; bakre mittribban 

och dess grenar i regel ljusare. Tvärlinjer svart- eller rost- 

bana; den inretstundom otydlig: ”Bakvi sta. - Vb. 20— 

286mm. —— Sk. (8); salls: 
Larvens utseende och levnadssätt som föreg. 

C. contaminellus. HB. - Framv. brungula, vid bak- och ut- 

kanten mera gråaktiga, med 2 bruna tvärlinjer, den inre 

från första 3:djedelen av bakkanten gående i båge mot 
diskfältets bakre hörn och därpå inåt mot framkanten, 

även den yttre starkt inåtböjd i sin främre del. Bakv. 

Hörkara. I Vbr. 24—201 mms. — OL Ög, Ve: (7:18); på 
torra ställen. 

> Larv knappt skild från följ. 

ORSA nelsAREORTA fav loger 3. Bramv. gulbruna; 
längs bakre mittribban ett mörkt skuggband; tvärlinjer — 

utom den i översikten angivna olikheten — som föreg. 

Bakv. blekt grå. Vbr. 18—24 mm. — Sdml., Uppl., s. 
Västerb. (8); på salthaltiga kärrmarker. 

Larv ljusgrå—gulgrå med brunaktigt huvud och stund. mörkbrun, 

delad nacksköld; lever i silkesgallerier längs stråt av ÄÅtropis maritima. 

C". lithargyrellus HB. Framv. glänsande, ljust ockragul- 

aktigt grå, mellan ribborna mörkare, utan andra teck- 

ningar, hos 2 smalare och spetsigare än hos Js. Bakv. 

mörkgrå. Vbr. 21—28 mm, — Sk.—Jämtl. (7, 8); allm. 

på sanka ängar. 

(estellusLSCHIERS avi I feg sg ök famvi starkt. var 

erande i färg och teckning. Hos huvudformen ockragula, 

längs bakre mittribban med en vit eller silverglänsande 
smal längsstrimma, begränsad av mörkare skuggstrimmor; 

hos f. paleella HB., vars grundfärg är lika med huvud- 

formens, saknas den ljusa längsstrimman, medan f. fusceli- 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 8 
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nella STPH. har längsstrimma som huvudf. men mörk- 

brun grundfärg och f. aquilella HB. har mörkbrun grund- 

färg utan ljus längsstrimma; hos f. culmella HB. är icke 

blott mittribbstrimman utan även ribborna 9 och III,— 
IV, silvervita. Bakv. grå. Ant. hos SJ borstlika. — Sk. 
— Mdpd. (7, 8); täml. allm. 

Larv svartgrå med svart huvud; lever på gräs. 

C-. selasellus HB. Framv. blekt grågula med en glän- 

sande vit, jämnbred, i 2 långa spetsar mot utkanten ut- 

löpande, i bakkanten tandad längsstrimma, som framtill 

kantas av en mörkgrå skuggning. Bakv. grå. Ant. hos 

J svagt tandade. Vbr. 22—25 mm. — Sk.—Uppl. (7, 8); 
på fuktiga ängar. : 

Larv brunaktig med svart huvud; på Atropis maritima och andra 

gras. 

C. luteellus SCHIFF. Skild från de föreg. genom sina 
mera rent gula, så gott som teckningslösa framv. En 

yttre tvärlinje finnes stund. (likasom hos fristellus). — 

Sk.—Uppl. (7, 8); sälls. 
Larv vitaktig med huvudet och den delade nackskölden mörk- 

bruna; på Festuca ovina. 

C. perlellus SC. Framv. glänsande silvervita, hos var. 

(f.) warringtonella STT. starkt brunstrimmiga längs rib- 

borna. Bakv. ljusare eller mörkare grå. Vbr. 20—28 

mm. — Sk. —Uppl.(—Lappl.); var. finns ända upp i 

Finmarken (6—38); på fuktiga ängar. 
Larv grön- eller brunaktig med mörkare huvud och punktvårtor; 

på Festuca, Aira m. fl. 

C. fulgidellus AB. - Framv. glänsande olivbruna med en 

vit, smal, till utkanten nående, baktill 3-tandad längs- 

strimma; bakom denna i vingens yttre hälft ännu en 
smal vit längsstrimma, varjämte vingens bakkant i inre 
hälften är vit. Bakv. vita, framkanten och en strimma 

från utkanten längs IV; brungrå,  vbr: 22-20 mms: 

Sk (5); SalS: 
C. furcatellus ZETT. Framv. mörkt gul- eller rödbruna 

med en vit, smal, baktill nära spetsen 3-tandad längs- 

strimma. Bakv. -mörkgrå, hos 2 något ljusare. Vbr. 

20—22 mm. — Hjd-—Lappl. (6, 7); i fjälltrakter. 
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Larv ljusgrå med brungrå vårtor och glänsande svart huvud; lever 

under mossa. 

C3 margaritellis IB. Tavl oI, fig. 55 Framv. gulbruna, 

vid bakkanten ljusare. Det vita längsbandet når nära 

utkanten, är utåt jämnt vidgat, på framsidan rakt, på 

baksidan bukigt, skarpt tillspetsat samt försett med en 

svag tand strax före tillspetsningen, som begränsas av 

en brun linje: : Balkv. ljusgra: - VbfoI8-24 mm. —— Sk. 
—Lappl. (7, 8); på fuktiga ängar. 

C. conchellus SCHIFF. Framv. gulbruna, längs bakkanten 
ljusare. Det vita längsbandet avviker från de båda följ. 

arternas därigenom, att det är bredare delat av en mörk- 

brun tvärstrimma, och framför allt därigenom, att dess 

yttre del icke bildar en romboidisk utan en mera oval, 

utåt tillspetsad fläck, vars spets är mera riktad mot ut- 

kantens mitt. Bakv. mörkgrå. Vbr. 21—25 mm. — 
Sdml. (7); sälls. 

Cpireluskt Ravi tt ev Btamvcbrangula, bak 
kanten ljusare. Det vita längsbandet utåt jämnt till- 
tagande i bredd, snett tudelat genom en rostbrun tvär- 

strimma; dess yttre del rombisk med spetsen riktad 

framom utkantens mitt. - Bakv. ljust gråaktiga. Vbr. 19 
—24 mm. — Sk.—Uppl. (7, 8). 

Larv gråaktig med svart huvud och nacksköld; lever under gräs 

m. m. 

C. mytilellus HB. Skild från föreg. endast genom den i 

översikten nämnda vita tvärlinjen, som är belägen utan- 

för längsbandets spets. Vbr. 20—22 mm. — Sk., Dalsl. 

(8); sälls. 

(EStspellskETBinsfaviN Tf :rt8 it Efamv: ockragula; det 

silvervita längsbandet från roten jämnt tilltagande i bredd 
utåt, begränsat av bruna längslinjer och 2 gånger delat 
av parallella, sneda, breda mörkbruna tvärlinjer. Bakv. 

gråvita, utåt mörkare. Vbr. 20—24 mm. — Sk.—Lappl. 

(7): 
Larv brunaktig med svart huvud och svart, delad nacksköld; un- 

der mossa. 

C. verellus ZCK. Huvudsakligen genom vad i översikten 

nämnts skild från följ.; den mörka överpudringen svar- 
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tare, mera regellös, varigenom teckningen blir oredigare. 

Vbr. 16—19 mm. — Sk. (8); sälls. 

Cifalsellusi SCHIFF. avi 1; feso Eramv emwtamed 

mörkbruna ribbor; från roten till vingmitten ett tydligt, 

baktill tandat, vitt längsband och därutanför, begränsad 

av den bågböjda mörka tvärstrimman, en stor, vit, halv- 

månformig fläck, genomdragen av 3 mörka längsribbor; 

dessutom vita fläckar i fram- och bakhörnet. Vingfran- 

sar med flera vita fläckar. Bakv. täml. ljust grå. VWVbr. 

Py 00 mm. Sk Amp (7, 3): 
Larv grönaktig med brunaktigt huvud; lever av mossa. 

C. truncatellus "”ZETT. Framv. askgrå, vid framkanten 

brett kanelbruna, i utkanten brett gulröda med en bre- 

dare, brun, rak tvärstrimma snett över vingmitten och 

närmare utkanten en smalare, bågböjd, utåt (stund. otyd- 
ligt) vitbegränsad tvärlinje. Vingfransar med flera ljusa 
fläckar. Bakv. mörkgrå. Vbr. 26—34 mm. — Lappl.— 

Elälsttoch nn. rvanmml (6) 7)! 

Ci maculalsZETT:. Hramv. SVvartbrund;niennewvibmtvai 

strimma i bakkanten nära roten, från mitten av bak- 

kanten en annan, som slutar med en stor, fyrsidig, vit 

diskfläck, och nära utkanten en vit, tätt sågtandad, fram- 

till bågböjd tvärlinje. Bakv. mörkgrå. Vbr. 17—20 mm. 
— Smål.; Jämtl.—Lappl. (6, 7); på myrar. 

C. biarmicus TGSTR. Framv. rostbruna—gulaktiga med 

två mörkare tvärlinjer, den inre bredare, mera obestämd, 

i vingmitten fläcklikt utbredd, den yttre smalare, vitkantad, 

bågböjd. I vingmitten en stund. otydlig vitaktig längs- 
strimma, som av inre'tvärlinjen uppdelas i tvänne fläc- 

kar. Hos f. pallida STRD., den enda form, som hittills 

träffats hos oss, äro framv. vitgula med brungul teck- 

ning. Bakv. grå. Vbr. 15—16 mm. — Torne lappm. 

(7); på myrar. 
C. chrysonuchellus SC. Tavl. I; fig. 9. FEramv. grågula 

—gråbruna. Inre mörka tvärlinjen ungefär vid vingmit- 
ten, bredare, mera obestämd, den yttre skarpare, båg- 

böjd. Bakv. mörkgrå. Vbr. 22—25 mm. — Sk.—Uppl. 
(5, 6); på ängar och torra marker. 

Larv brunaktig med brunt huvud; på Festuca ovina. 
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GC: kortuellus HB. 'Tavl. I, fig. 10: ;EFramv. ljusgula— 
brungula, i framkanten mörkast, med mörkkantade längs- 

ribbor. Hos f. cespitella HB. äro framv. vitgula och rib- 
borna ej mörkkantade. Bakv. mörkgrå. Vbr. 18—22 mm. 

— Sk.—Lappl. (6, 7); allm. på ängar. 
Larv vitgrå med ljusbrunt huvud; under mossa. 

C. culmellus L. Framv. blekt ockragula, vid framkanten 

vanl. mörkast, i inre bakre delen ljusare, nästan vita; 
utkanten med svarta punkter... Bakv. grå. Vbr. 17—20 

mm. — Sk.—Lappl. (6, 7); allm. på betesmarker och 

ängar. 

C. dumetellus HB. Framv. gulbruna, 1 bakre delen av 

utkanten utanför den vita eller blyfärgade vinkelböjda 

tvärlinjen till följd av rikligt inblandade vita fjäll mera 
gråaktiga; det ljusa längsbandet, inre hälften av fram- 

kanten, en delad framkantfläck strax innanför tvärlinjen, 

en 3-kantig spetsfläck och några strimmor bakom längs- 

bandets yttre fläck glänsande vita. Huvudf. har i själva 

utkanten svarta punkter, som saknas hos f. depunctella 

STRAND. Bakv. mörkgrå. Var. boreellus CAR., som före- 

kommer i Torne lappm., är blekare, mera tunnfjällig. 

Mb. 21-— 24 mm. — Sk.—Lappl. (6, 7); allmispa torra 

ängar. 
GKfprarslsR kavuN fig: IG Bramvs: oragula—— Sul 

bruna (£ i regel ljusare och med mera utbredda ljusa 

teckningar än J) med ungefärligen samma vita (stund. 

gulaktiga) teckningar som föreg.; mellan längsbandet och 

framkantsstrimman oftast ännu en obestämd ljus strimma. 
Bakv. grå. VWVbr. 20—22 mm. — Sk.—Lappl (5—38); 

allm. 
Larv jordbrun med gulbrunt huvud; på rötterna av ÅAira cespitosa. 

(EIGenerlus sAeR ST kavlTfeT NN Efamv. eg ubrond, 

vid bakkanten ljusare, med en mörkare, svartbrun fläck 

i det vita längsbandets avbrott och en annan bakom 

denna i bakkanten; de vita fläckarna i yttre delen av 

framkanten och i vingspetsen otydligare än hos föreg. 
Bakv. mörkgrå. Vbr. 20-21 mm: — Sk.— Lappl. (6, 7); 

sälls. på fuktiga ställen. 
C-. heringtellus HS. Vingar svartbruna; framv. med skarpt, 
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vitt längsband, som genom ett brett avbrott är uppdelat 
i en inre strimformig del och en yttre fläck. Vingbr. 19 

—21 mm. — Umea. 
C. silvellus HB. Framv. ockragula, hos 3 ofta gråaktiga, 

med flera blyfärgade längsribbor. Det vita längsbandet 

jämnbrett, på baksidan ej tandat. Bakv. grå. Palper 
ockragula. Vbr. 20—24 mm. — Sk.—Lappl. (7,-8); på 

fuktiga ställen. 
CE ericellus: HB." Tavl; I) fig. 13: Framv. brangula; wid 

bakkanten vitaktiga, med en del blygrå längslinjer; den 
triangelformiga vita fläcken i vingspetsen tydlig. Bakv. 

mörkgrå. Vbr. 20—23 mm. — Sk.—Lappl. (7, 8). 

C. pascuellus: L. - Tavl. I, fig. 14. Framv. ockragula med 
åtskilliga blyfärgade längsribbor, i bakkanten vitaktiga. 

Det vita längsbandet brett, innanför avbrottet hastigt 

tillspetsat, baktill otandat; vingspetsen vit med några 

gulaktiga fläckar. , Bakv. ljust gråvita: Palper ovan vita. 

Vbr. 20-251 mm... — Sk. —LappE (6) 7); almiparangan 

och betesmarker. 

C. uliginosellus Z. Framv. blekt ockragula; det vita 

längsbandet baktill med en tand; vingspets vit. För 

övrigt lik föreg. Bakv. vita. Palper ovan vita. VWVbr. 

18- 20-mm---— Sk, UPPL (OMFTSalS: 
C. hamellus THNBG. Framv. bruna, vid ut- och bak- 

kanten gråaktiga; det vita längsbandet jämnbrett, till- 

spetsat, avlägsnat från framkanten, i bakkanten tandat. 

Vingspets vit med en avlång brun fläck. Bakv. grå. 

Palper gråbruna. Vbr. 20—24 mm. — Sk.—Lappl.; på 

sandfält och torra backar. 

5. Sikt. Platytes GN. 

Arter av 12—22 mm. vingbredd, lika föreg. I bakv. hos 

våra arter är III, fullständigt sammansmält med III, och IV; 

utgår från samma punkt som den sistnämnda. I framv. ut- 

går II; från diskfältets framhörn. 
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Artöversikt. 

I. Framv. såsom föreg. släkte, avdeln. II; med vitaktig längsstrimma. 

1. P. alpinellus. 

II. Framv. som föreg. släkte, avd. I; utan ljus längsstrimma. 

2. P. cerussellus. 

RK älpinelusketiB sbavl fir fel 16:65 Eramv. med tydligt 

flikformig spets, mörkt brungrå; den ljusa längsstrimman, 

som är tillspetsad och når ut i utkantens fransar, delas 

på mitten av en sned brun linje; nära utkanten en vit, 

brunkantad, 3 gånger vinkelbruten tvärlinje; fransar strax 
bakom vingspetsen mörkgrå, därpå vita, så blygrå och 
slutligen vita. Bakv. grå. Vbr. 19—22 mm. — Sk. (7); 

sälls. 
2ANREA GeKuS Sells SCHIRE. > have li fiSni5s.o Framv. med yt: 

terst obetydligt avsatt spets, hos 3 bruna, hos Y vita, 

brunpudrade, hos båda med två ljusa, brunkantade, ofta 

otydliga, vinkelbrutna tvärlinjer. Bakv. brungrå. Skild 

från föreg. och Crambus-arterna genom sin obetydliga 

storlek: vbr. 12—15 mm. — Sk.—Uppl. (6, 7); ej sälls. 

på torra marker. 
Larven jordfärgad med mörkare huvud; lever bland mossa. 

6. Slkt. Chilo ZkE: 

Ansikte med hornartat utskott. Antenner cilierade. Pal- 

per mycket långt utskjutande, från sidorna sammantryckta. 

Bipalper korta. Sugrör mycket kort. Bakkropp särskilt hos 
2 nående långt bakom bakvingarna. I framv. är II, fri, i 

bakv. äro III, och III; varandra närstående, stund. skaftade. 

1. C. phrag mitellus HB. Tavl. I, fig. 17. Framv. med skarp 

spets, ljusbruna—svartbruna, hos 2 ockrabruna—grågula, vanl. 
med mörk punkt vid diskfältets spets, utåt med fina mörka 

längsstrimmor mellan ribborna. Bakv. ljust gråbruna. Vbr. 
se srmm. — ÖL (6); sälls. 

Larven, som är naken, vitgul eller grönaktig med 3 rödbruna längs- 

strimmor och gulbrun huvud- och nacksköld, lever i strån av Arundo och 

övervintrar. 
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3. Underfam. Schoenobiine&e. 

Arter av växlande storlek och vingsnitt med hos & cili- 

erade antenner, rudimentärt sugrör, vanl. långt framskjutande 
palper och oftast väl utvecklade bipalper. 

Larverna äro långsträckta, nakna och leva inuti vattenväxter. Fjäri- 

larna äro i rörelse om natten. 

Släktöversikt. 

I. ;Mingar hos bada könen taäml, breda.. I Störretanten 

A. IL i framv. utgår fri ur diskfältet. 7. Schoenobius. 
B. II, på gemensamt skaft med II; och IL. 

3. Donacaula. 

IH. Vingar hos J långa, smala, tunnfjälliga. SS vingad ell. 
näst. vinglös. 9. Åcentropus. 

7. Slkt. Schoenobius Du>r. 

Medelstora—stora arter med mycket långa palper och 

mycket kort sugrör. Bipalper 3-kantigt fjälliga, korta. Framv. 

hos J täml. breda med avrundad spets och hos 8 smalare 

med mycket skarp spets och mycket sned utkant. 

Artöversikt. 

I. I:s framv. med talrika svartaktiga fläckar; 2:s ockragula med en vingbr. 

av 35—45 mm. 1. S. gigantellus. 

II. I:s framv. med en sned mörk tvärstrimma från spetsen till bakkanten; 

OQ:s ljusare eller mörkare gulbruna med en vbr. av 30—35 mm. 

2. S. forficellus: 

I. S. gigantellus SCHIFF. Framv. hos SJ ljust gråbruna— 

gulgrå med svartbruna obestämda längsskuggor och fläc- 

kar samt utkantspunkter; bakv. gråbruna med ett otyd- 

ligt tvärband. Hos 8 äro framv. mera enfärgade med 

otydliga punkter; bakv. vita. VWVbr. 25—30 mm. — Sk: 

(7; 3); salls: 
Larv lergul eller gröngul med gulbrunt huvud och nacksköld; lever 

i stråt och rötterna av Arundo phragmites. De angripna stråna vissna 

och avbrytas i vattenytan. Larven övervintrar, stund. 2 gånger. 
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SSE for/ecellas: "(THNBGJO Tavl. krefig: 18. sFramv. hos. g 

ljust gulgrå—gråbruna, 1 framkanten brunskuggade; sned- 
strimman mer eller mindre tydlig; utkantpunkter mörka. 

Hos 2 saknas snedstrimman eller är mycket otydlig. 

Bakv. vitaktiga, hos J med obestämt tvärband. Vbr. I 

22—28 mm. — Sk.—Västml. (6, 7); sälls. 
Larv grågrön med mörkare rygglinje; huvud svart med ljus vinkel- 

teckning; nacksköld med svart vitdelad fläck. Den lever övervintrande 

i Carex och Glyceria aquatica. 

8. Sikt. Donacaula MEYR. 

Endast genom ribbförgreningen skild från föreg. 

I. DD: mucronella SCHIFF... Framv. gråbruna med bred, ljust 
gulgrå framkantstrimma och därbakom en mörkare skugg- 

längsstrimma. Bakv. vitaktiga. VWVbr. 25—29 mm. — 

Vstml. (8); sälls. 
Larv brun med ljusare, gulaktigt huvud; lever övervintrande i 

Carex och Arundo. 

9. Slkt. Acentropus CURT. 

Liten art. Palper korta; bipalper och sugrör saknas. 

Å. niveus OLIV. Framv. hos $ halvgenomskinliga, grå- 

aktigt mjölkvita; bakv. ljusare. Av £ förekomma två former, 

en fullvingad (f. Hansonz STPH.), en annan med blott korta 
vingstumpar. Endast den förstnämnda torde vara träffad hos 

GSSENVbe TT TS tmme. =. Sk Bl Smal, FÖL (7-8) SallSst 
Hanen flyger i synnerhet om natten tätt över vattenytan eller springer 

på densamma. — Larven som är vitgul, halvgenomskinlig med oregelbundna 

längsrader av små borstbärande vårtor lever till en början inuti, därpå i en 

rörformig hylsa på bladen av åtskilliga vattenväxter. såsom Potamogeton, 

Myriophyllum, Zanichellia och Zostera; övervintrar. 

4. Underfam. Anerastiine. 

Overensstämmer utom 1 fråga om sugröret med följ. 
underfam. 
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10. SlIkt. Anerastia He. 

Medelstor art. Ant. hos gZ ovanför den starka rotleden 

något böjda, kortcilierade; palper långa, framsträckta med 
trubbig spetsled. Bipalper rudimentära. I framv. saknas IIL, 

i bakv. saknas IIL; III; och IV, ha gemensamt skaft. 

I. ÅA. lorella HB. Framv. matt, liksom mjöligt, rödgrå—röd- 
brunaktiga; ribbor ljusgrå, brunpudrade; på diskfältets tvär- 
ribba 1—2, stund. otydliga, mörka punkter. Bakv. grå- 
aktiga. Vbr. 20—25 mm, — Sk., Gottl. (6, 7); på sand- 
fält. 

Larven, som är gulaktig med brunt huvud, lever i långa rör av 

sand och silkesvävnad kring rötterna av Festuca, Aira m. fl. 

5. Underfam. Phycitine. 

Arter av 15—33 mm. vingbredd. Antenner hos g ofta 

på rotleden eller de närmast följande lederna med tänder, 

knölar, förtjockningar eller utbuktningar, hos 8 enkla. Sug- 

rör väl utvecklat. Palper växlande. 
Larverna, som i regel äro långsträckta, svagt håriga, samt på sidan 

av 3. mellankroppsleden ha en tydlig ögonfläck, leva vanligen såsom cram- 

binerna i silkesklädda gångar kring värdväxternas rötter eller mellan sam- 

manspunna blad, i några fall i färska (Zophodia) eller torkade frukter 

(Plodia, Ephestia) och förpuppas i jorden. Larverna eller pupporna över- 

vintra. Fjärilarna flyga i skymningen eller om natten. 

Släktöversikt. 

I. III, (eller IIL) saknas i bakv. 

A. II saknas i framv. 
I. Ansikte med nedhängande fjälltofs. — 12. Plodia. 
2. Ansikte utan sådan tofs. 

a. Bakv:s tvärribba vertikalt ställd. 

11. Homoeosoma. 
b. Bakv:s tvärribba sned. 13... Ephestid. 

Birtbramv.: med 13 och ulyskaftade: 

I. IV, i bakv. utgår från diskfältets bakhörn eller myc- 

ket nära därintill. 

RSS 
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a. Palper framåtriktade med täml. lang ändled. Ant. 
hos SI enkla. 14:  Åncylosis. 

b. Palper uppåtböjda med kort ändled. Ant. (5) 

med avlång fjällknöl nära roten. 15. Pempelia. 

2. IV, i bakv. utgår långt före diskfältets bakhörn. 
a. Palper uppåtböjda. 

g. Palpändled tydligt kortare än mittleden. 

RN och ätframv. skilda; fRramv med 
stor vit framkantfläck, som bakåt åtmin- 

stone når vingmitten. 16. Hyphantidium. 

FILRIIRtoch ll fframvaskattade. Eramv. utan 
sådan fläck. 17. Euzophera. 

3. Palpändled åtm. så lång som mittleden. 

; 18. Nyctegretis. 
b. Palper framåtriktade, sammantryckta. 

19. Zophodia. 

II. Bakv. med fulltaliga ribbor. 
A. III, och III i bakv. skaftade; i annat fall vingar svarta, 

gulfransade. 
1. Palper horisontella, så långa som huvud och mellan- 

kropp tillsammans. 20. Hypochalcia. 

2. Palper betydligt kortare. 

a. Palper framåtriktade eller snett uppåtriktade. 

g. Palper korta. Vingar svartaktiga. 

= Ant. hos g utan fjällknöl nära roten. Vin- 
gar med gula fransar. 20 ERLASta 

+ Ant. hos J med fjällknöl. Vingfransar ej 

gula. 22. Metriostola. 

Pp. Palper täml. långa. Framv. gläns. rödbruna 

eller gröngula. 23. Selagia. 

b. Palper tydligt uppåtböjda, sista leden uppåt- 
riktad. 

a. Bakv:s diskfält kort, ej nående vingens mitt; 

dess bakre hörn långt och smalt utdraget, 
därigenom att tvärribban ett stycke löper 

utmed bakre mittribban. 
+ IV, i bakv. utgår från diskfältets bakhörn 

eller nära intill. 
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$. Ant. hos J ovan roten krökta med fjäll- 
knöl i konkaviteten. 

T- Bipalper hos J pänsellika, inneslutna 
i en längsfåra på läppalperna. 

24. Salebrid. 

it. Bipalper enkla. Vingar ljusgrå, stund. 
vid roten rödaktiga, med tydliga vita 

tvärlinjer. 25. Nephopteryx. 

$$. Ant. även hos J enkla. 

T- Panna slät. Nordlig art. 

26. Polopeustis. 

TT. Panna med yvig fjällbeklädnad. 

27: CT FACKONMTS: 

=&' IV, i bakv. utgår ett.stycke före diskfältets 
bakhörn; diskfältet på sin höjd nående !'/3 
av vinglängden. 

$. Framv. med vit diskfläck. | 

28. Dioryctria. 
$$. Framv. utan vit diskfläck. 29. Phycita. 

BP. Bakv:s diskfält nående vingmitten, dess bak- 

hörn kortare, dess tvärribba synes direkt fort- 

sättas av IV,. 

+ Antennrotled hos J med tydlig tand. 
30. Acrobastis. 

= Antennrotled även hos gJ utan tand. 

$. III, och IIL i framv. skilda. Framv. röda 

eller med röd eller rödbrun inblandning. 

31. Rhodophea. 

$$. III, och: III; i framv. skaftade. Framv. 

vita, svartprickiga eller svartbruna. 

32: Myelois. 
B. III, och IIL i bakv. skilda (vingar ej svarta eller gul- 

fransade). 33. Cryptoblabes. 

11. Sikt. Homoeosoma CURT. 

Ant. hos J ovanför den starka rotleden med en liten 

utskärning på baksidan. I framv. ha III och III; gemensamt 
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skaft.  Bakv. ha kort diskfält, III, saknas, III; och IV, utgå 
ur diskfältets bakhörn och II är sammansmält med I nästan 

till spetsen. 
Larverna leva oftast i korgblomstriga växters blomställningar; de över- 

vintra inspunna. 

106 

N 

Artöversikt. 

Framv. ockragula med 2 rödgulbruna tvärstrimmor, brun utkant och 

mittpunkt. 1. H. smnuellum. 

Framv. utan mörka tvärstrimmor men med 2 par mörka punkter, I par 

innanför vingmitten och I par på disktvärribban. 

A. Främsta punkten i inre paret står längre utåt än den andra. 

1. Framv. långa, vid framkanten något benfärgade; bakv. vitaktiga. 

2. H. nebulellum. 

2. Framv. kortare, vid framkanten askgrå; bakv. grå. 

3. H. nimbellum. 

B. Främsta punkten i inre paret står längre inåt (mot roten) än den 

bakre. 4. H. binevellum. 

Väse sinaelun ET Tavl I fig: 19. Framvingarnas tvar- 

strimmor vid framkanten bredare, den inre i mitten trubb- 

vinklig. Bakv. mörkgrå. VWVbr. 20 mm. — Sk., Ög. ,Gottl. 
(CEN: ; 

Larv vitaktig med huvud och nacksköld brunaktiga; i rotstocken 

av Plantago lanceolata och stjälken av Chenopodium. 

H. nebulellum SCHIFF. Framv. blekt gulgrå, tunt brun- 
pudrade, vid framkanten brett vitaktiga. Bakv. genom- 

lysande vitaktiga med mörkare ribbor. VWVbr. 23—25 mm. 

— Sk. (6, 7); på sandfält och torra backar. 
Larv smutsgrön med violettbruna längslinjer; i blomkorgar hos 

Carduus. 

H. nimbellum Z. Framv. grå, vid framkanten ljusare, i 
bakre delen blekt gulgrå. Framför det sedvanliga inre 

punktparet står på främre mittribban ytterligare en brun 

punkt. Bakv. mera brunaktigt grå än hos föreg. WVbr. 

mindre, på sin höjd 20 mm., oftast mindre. — Sk. (6, 7); 

på sandfält och torra backar. 
Larv grön- eller brunaktig med purpurbruna längsstrimmor; i blom- 

korgar hos Anthemis, Senecio, Aster, Jastione m. fl. 

H. binevellum HB. Framv. bredare, grå, vid framkanten 

brett vitaktiga; de svartbruna punktparen större än hos 
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de föreg. Bakv. brungrå, ogenomskinliga. VWVbr. 21—24 

mm.: = Sk; Og. (6; 7); sälls-pårtorra skogsangar 
Larv blekgrön med rödaktiga längslinjer; i blomkorgar av Cirsium 

lanceolatum. 

12. Slkt. Plodia GN. 

Överensstämmer med följ. släkte utom genom det i släkt- 

översikten nämnda. 

1. P. interpunctella HB. Indiska mjölmottet. Tavl. I, fig. 20. 
Framv. från roten till mitten vitgula, därutanför glänsande 

roströda—purpurfärgade; en tvärstrimma på gränsen mel- 

lan de båda färgfälten, en annan utanför diskfältet samt 

en mittfläck mer eller mindre tydligt blyglänsande. Bakv. 

ljusgrå. Vbr. 15—18 mm. — Sk., Stockh., Umea. 
Larven, som är gulvit med rödbrunt huvud och nacksköld, lever 

av majskorn, korinter, fikon m. fl. torkade frukter. 

13. Slkt. Ephestia GN. 

Medelstora arter med hos g$ enkla, kortcilierade anten- 

ner och tydliga Dbipalper. I framv. saknas IL och ID: I 

bakv. är III; ofta skaftad tillsammans med IV;; I till största 

delen sammansmält med II. 

Larverna med fina mörka punktvårtor; leva vanl. av torkade frukter. 

Artöversikt. 

I. Bakv:s diskfält kort; III; utgår fri (eller näst. fri) ur diskfältets bakhörn. 

A. Inre tvärlinjen starkt vinkelböjd i form av ett Z. 1. E. kuelmiella. 

B. Inre tvärlinjen ej eller svagt vinklad. 

1. Inre tvärlinjen vid framkanten till mittribban sned, därefter ver- 

tikal. 2.2 E. figuliella. 

2. Inre tvärlinjen rak, vertikal. 3. E. cautella. 

II. Bakv:s diskfält längre; III; och IV, skaftade. 4. E. elutella. 

1. E. kuehniella Z. Kwvarnmottet. ”Tavl. I, fig: 21.0 Eramv. 

skiffergrå med otydliga mörka tvärlinjer och mörk mitt- 

punkt; yttre tvärlinjen vid framkanten i spetsig vinkel in- 

atböjd. Bakv. vita, halvgenomskinliga. VWVbr. 19—23 mm. 

— Sk.—Uppl., huvudsakligen i kvarnar. 

dh AE 
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Larven, som är svagt grön- eller rödaktigt vit med huvud och nack- 

sköld gulbruna, lever, ofta massvis, i mjöl och förorsakar skada framför 

allt genom att mjölet hopfiltas till kompakta massor: 

N E. figulilella GREGS. Framv. mörkgrå med otydlig inre 

tvärlinje, två mörka punkter på disktvärribban och spår 

till rödaktig inblandning här och var mellan ribborna. 

Bakv. vitgrå. Vbr. 15—19 mm. — Tillfälligt införd med 
fikon, träffad bl. a. i Stockholm. 

Larven är rödaktigt vit med huvud och nacksköld bruna; lever av 

torra frukter, även nötter. 

3. E. cautella WIK. Framv. brungrå med otydlig mörk inre 

tvärlinje och likaledes otydlig vitaktig yttre tvärlinje i när- 

heten av utkanten. Bakv. smutsvita. VWVbr. 14—20 mm. — 

Tillfälligt införd och träffad bland oljekakor och på fikon. 
Larv röd- eller gulaktig med brunt huvud. 

Ar BXelatella ÄB. Homottet.;, Tavla 1, fig. 22. Framv. brun- 

aktigt askgrå, vid bakkanten rödaktiga med 2 ljusgrå vå- 

giga tvärlinjer och 2 oftast sammanflytande, stundom fel- 

slående punkter på diskfältets tvärribba. Bakv. blekt ljus- 

grå. Vbr. 15—20 mm. — Sk.—Uppl. (7). 
Larven, som är gulaktig med huvudet och den delade nackskölden 

bruna, lever av diverse torkade frukter, bröd m. fl. matvaror samt hö. 

14. Slkt. Ancylosis Z. 

Medelstor art. Antenner hos SJ ovan rotleden utböjda. 

Palper ganska långa, framåtriktade eller svagt uppstigande 

med nedåtböjd ändled. Bipalper korta, trådformiga. I framv. 

äro II; och II, gemensamt skaftade, III, och III; skilda. I 
Halv: saknas Ill; I är vanl ofri: 

Ice nn armomedar DYL: I fav! 1 fig: r230 "Starkt variabel. 
Framv. vanl. mer eller mindre kanelbruna med röd in- 

blandring, vid framkanten och utkanten vitaktiga, med 

två vitaktiga, tandade, bakåt konvergerande tvärstrimmor 

och 2 bruna punkter på disktvärribban.” Bakv. hos SI vit- 

ata NROS pr motkares: Vb 420-22 mm. -— Sk, Gotti 

(6, 7); på sandfält. 
Larven är gulaktig med brunt huvud: uppgives leva på rotbladen 

av Globularia. I Sk. måste naturligtvis värdväxten vara någon annan. 
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15. Sikt. Pempelia He. 

Medelstora —smärre arter. Ant. hos I ovan rotleden ut- 

böjda med stark fjällknöl i konkaviteten. Palper uppåtböjda 

med spetsig ändled. Bipalper hos $ pänselformiga. Framv. 

med ribbförgrening som hos föregående släkte, i bakv. äro 

II och III, kort, III; och IV, låpgt skaftade; I väl utvecklad. 

Artöversikt. 

I. Framv. vid roten, innanför den inre tvärlinjen, med ett vitt obestämt 

tvärband. 1. P. subornatella. 

II. Framv. utan sådant tvärband. 

A. Framv. med blodröd fläckartad inblandning. 2. P. dilwtella. 

B. Framv. utan rött. 3 PR OrNatela: 

I. P. subornatella DUP. Framv. brunröda, vid fram- och ut- 

kanten vitpudrade, med 2 svarta, vitinfattade punkter på 

disktvärribban; tvärlinjerna vita, på de mot varandra vända 

sidorna mörkpunkterade, den inre vinklad. Bakv. mörkt 

brungra.  Vibr.my-—22 mm. — Sky bb (Gottl(CNRRpa 
torra skogsbackar. 

Larven, som är grågrön, på ryggen gulaktig, lever i silkesklädda 

gångar kring rötterna av Thymus. 

P. dilutella HB. Framv. smutsigt rödgula, mot bakkanten 

mera gulbruna, vid fram- och utkant gråaktigt vitpudrade, 

med diskpunkter som föreg.; inre tvärlinjen på utsidan 

mörkpunkterad. Bakv. brungrå, hos 3 ljusare. Vbr. 17— 

20-mmy sk, Bl, ÖlktGottla (7, 3); på torra backar. 

Larv svartaktig, på Thymus. 

P. ornatella SCHIFF. Tavl. I, fig. 24. Framvwv. gulbruna, 

vid fram- och utkanten samt längs inre delen av längs- 

ribborna vitpudrade; inre tvärlinjen otydlig; diskpunkter 

som föreg. Bakv. mörkt brungrå. Vbr. 21—23 mm. — 

Ska BI ÖNGOttk (75 S);pa torra marker. 

Larv på Thymus. 

ND 

( 

16. SlIkt. Hyphantidium ScCoTT. 

Ant. enkla, hos J kortcilierade. Palper medelmåttigt 

långa. Bipalper trådformiga. Framv. med ribbförgrening 
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Somrioreg. bBalkv. med Ms och IV, kortskaftade; I och II 

mycket närstående. 

I. Vd ere br elum LEK. suravi T He 25. Eramvi svatrtoruna 

med 2 svarta diskpunkter i em stor vit framkantfläck och 

2 vita tvärlinjer, av vilka den inre är bred, utåt mörk- 

kantad, med stark tand, den yttre svagt tandad, inåt bre- 

dare, utåt smalare brunkantad. Bakv. mörkgrå. Vbr. 19 

PR gmma = >ssÄng: 
Larv gulvit med svarta punktvårtor, i tall- och grankottar. 

17. Slkt. Euzophera Z. 

Ant. och bipalper som föreg. I framv. II; och II, kort-, 

III, och III, långskaftade. I bakv. III; och IV, kortskaftade, 
Il förbunden med I till utanför mitten. 

(KG VR geo mise fav en 205 Efamvirödera med tva 
skarpt tandade tvärlinjer av samma färg, den inre belägen 

i ett brett svart tvärband, som upptar större delen av 

vingens inre hälft, den yttre omgiven av mörk skuggning. 

Bakv. ljust brungrå. Vbr. 22—25 mm. — Uppl. 
Larven, som är smutsigt ockragul med mörk ryggstrimma, lever 

under bark på ask (r ex. i Centralanst:s för jordbruksförsök samlingar 

uppgives vara kläckt ur grankotte). 

18. Sikt. Nyctegretis Z. 

Ant. och bipalper som föreg. Palper långa, samman- 

tryckta och uppåtböjda; ändleden i spetsen rundad. I framv. 
akortIS och II gemensamt skaftade, i bakv. äro stund. III, 

och IV, skaftade, och III; utgår, om den finns, ur III; II är 

förbunden med I. 

11 NEkackatmrelia BI LaviEori fe: 203 vEramv. ctödaktigt 
gulgrå med bruna skuggfläckar i synnerhet vid roten och 
framkanten; de ljusa tvärlinjerna nästan raka, mot bak- 

kanten starkt konvergerande, på insidan brunskuggade; 

diskfläck mörk, utåt ljust begränsad. Bakv. brungrå, hos 

J med en fjällfri' fläck bakom bakre mittribban. Vbr. 
17—22 mm. — Sk.—Uppl. (7); på sandiga ställen. 

Larv mörkgrå; på rötterna av Gnaphalium, Artemisia och Sedum. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 9 
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19.  Slkt. Zophodia HB. 

Ant. enkla. I bakv. III, och II skaftade, den senare för- 
bunden med I; III; och IV, skilda eller kort skaftade. 

TZ. 1 convolutellar AB. = Krusbärsmottet. mmiNavi nt ae 
Framv. brungrå, vid framkanten brett vita, med två vita 

tvärlinjer, den inre på utsidan starkt brunbegränsad, den 

yttre mera otydlig, tandad, brunbegränsad; mittpunkt dub- 

bel, svartaktig. Bakv. brungrå. VWVbr. 26—30 mm. — Sk. 

—Uppl. (4, 5): 
Larven, som är gulgrön med svart huvud och nacksköld, lever vanl. 

inuti krusbär, stundom även av vinbär; förpuppas i jorden. Puppan 

övervintrar. 

20. Slkt. Hypochaleia HB. 

Ant. hos g ovan rotleden utböjda utan tjällknöl (ehuru 
vid böjningen med något grövre fjäll). Palper snabellikt fram- 

skjutande, sammantryckta, med lång, lutande ändled. Bipal- 
per tradformiga. I framv. aro. ll; och II, skaftade blllstock 

III; endast närstående varandra. I bakv. är I fri; diskfältet 
når endast !/3 av vingens längd. Framv. hos 82 smalare än 

hos JS. 

1. ahenella SCHIFFER. . Favl: 2, fig..:20. Eramv.oronakttier 

gragula med rödaktig inblandning, med 2 obestämda breda 

mörkare tvärband. Bakv. gråbruna. Vbr. 20—29 mm. — 

Sk.—Sdml. (6, 7). 
Larven lever i rörlika. gångar under rotbladen av Artemisia cam- 

pestris. 

20. Sikt. Gatastia HB: 

Ant. hos J ovan rotleden något utböjda utan fjällknöl. 
Palper korta, svagt uppåtböjda, med kort, spetsig ändled. I 

framv. äro tI3 och II, skaftade) I, och TI friastb av 
samtliga ribbor fria. 

1. C. marginea 'auriciliella HB. Tavl2, fig. 30.7 (Huvud- 

formen C. marginea SCHIFF. tillhör Mellaneuropas berg 
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och Balkan.) Framv. glänsande, mörkt grönsvarta med 
guldgula fransar. Bakv. svartbruna. VWVbr. 19—21 mm. — 

Förek. huvudsakligen i Lapplands och Jämtlands fjäll- 

trakter; sydligast funnen i Hälsingl. (6—38). 

22. SlIkt. Metriostola Rac. 

Ant. hos J ovan roten utböjda med tilltryckt fjällknöl i 
utböjningen. Palper tjocka, snett uppåtriktade. Framv. som 
föreg. I bakv. IIL, + III; och IV, skaftade. 

VER vaccmrella "4; kx Tfavlik2 jens so bramv. btunsvarta 
med ett mörkare tvärband av uppresta fjäll vid inre tredje- 

delen, 2 liknande diskpunkter och otydlig yttre tvärlinje. 

Bakv. svartbruna. Vbr. 18—19 mm. — Umea. 

23. »SIkt. Selagia EB: 

Ant. hos J ovan rotleden starkt utböjda med en stark 

fjällknöl i inböjningen. Palper smärta, framsträckta med kort 
andledsvkiframvrblott 3 och II, i bakv. 115 och 3 längt 
skaftade. 

Artöversikt. 

I. Framv. brunröda, gråpudrade. 1. S. spadicella. 

II. Framv. gröngula, silverglänsande. 2. S. argyrella. 

TSK spagdicella HB, Hramv.. med 2 mycket otydliga, mot 
mittfältet mörkkantade ljusa tvärlinjer och 1—2 svarta 
diskpunkter. Bakv. brungrå. Vbr. 23—28 mm. — Sk., 

OZ 3); på torta stallen. 
20S TF areyrella SCHIFF. "lavll 20 fo. 32. Framv. gröngula 

eller grönaktigt gråbruna, vid framkanten blekt ockragula, 
med obestämda gråaktiga längsstrimmor och 2 mörka, 

stund. otydliga, diskfläckar. Bakv. brungrå. Vbr. 26— 

28 mm. — Sk. 
Larv rödvit med olivgrön inblandning och rödaktiga rygglinjer 

lever i sandrör kring Calluna; övervintrar. 
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24. Skit salebria 4. 

Ant. (som) föreg... i. tramv. is, 0ch skaltadegeesakv: 

TISY 3 och INGE pargemensamt skaft: 

Artöversikt. 

I. Framv. med mer eller mindre tydliga tvärlinjer. 

A. Tvärlinjerna tydligt brunröda. 2. S. palumbella. 

B. Tvärlinjer ej röd- eller gulaktiga. 

1. Framv. utan brunröd inblandning. 

a. Framv. med en svart mot roten vitinfattad fjällknöl innanför 

inre tvärlinjen. I. S. betule. 

b. Framv. utan sådan fjällknöl. SAT SAY HUSTA: 

2. Framv. med mer eller mindre brunröd inblandning. 

a. Inre tvärlinjen starkt sned, nästan rak. Ara SAT RCENA. 

b. Inre tvärlinjen baktill knappt sned, tydligt vinkelböjd. 

3. S. adelphella. 

II. Framv. utan tvärlinjer, mörkt rosenröda, vid bakkanten blekgula. 

6. S. semirubella. 

1. CS: betule GOEZE) JTavli 2; fig: 33. CEramvösvartoramied 

rödaktigt skimmer, tunt vitgråpudrade, med 1—2 svarta 

diskpunkter och 2 vitaktiga, utåt mörkkantade tvärlinjer, 

den yttre slingrande. Bakv. mörkt brungrå. VWVbr. 21—23 
mm. — Sk.—s. Västerb. (6, 7); sälls. 

Larven är svartaktig med vit- eller gulaktig dubbel rygglinje och 

liknande sidostrimmor; på våren mellan sammanspunna blad på björk. 

N S: palumbella SCHIFE. Tavl. 2, fig. 34. Framyv. gravruna, 
vitpudrade, med 2 breda, brunröda, mot mittfältet skarpt 

svartkantade tvärstrimmor, den yttre skarpt tandad; in- 

nanför inre tvärstrimman en upphöjning av svarta utstå- 

ende fjäll. Bakv. ljusgrå. Vbr. 24—28 mm. — Sk. —Ång. 

(7, 8); på torra backar. 
Larven är mörkgrön med brunaktiga längslinjer; lever på Polygala. 

S. adelphella F. R. Framv. mörkt askgrå, vid roten och 

vid bakkantens mitt mörkröda, med 2 mörka, otydliga 

diskpunkter och 2 vita tandade tvärlinjer, den inre mot 

roten brett, mot mittfältet smalt svartkantad. Bakv. ljust 
brungrå. Vbr. 23—26 mm. — Ett ex. sannolikt träffat i 

Sverige; lokal okänd. 

[GS 

Larv mörkgrön med svartaktig sidolinje; på Salix alba. 
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4. S. fecella Z. Framv. gråbruna med blodröd inblandning, 

tätt vitgråpudrade, med 2 svarta (ofta förenade) disk- 
punkter och vitgrå, brunkantade tvärlinjer, av vilka den 

inre är bredare och starkt sned, på mitten tandad, den 

yttre slingrande och fint tandad. Bakv. mörkt brungra. 

Vbr. 25 mm. —' Smålr ÖL, Jämtl (7); 1 björkskogar. 
5. S. fusca HW. Framv. svartbruna, sparsamt vitgråpudrade, 

med 2 stora svarta diskpunkter och 2 vitgrå, mot mitt- 

fältet smalt svartkantade tvärlinjer, den inre starkt bruten, 
den yttre slingrande och fint småtandad. Bakv. ljust brun- 

grå. Vbr. 22—24 mm. — Sk.—Lappl. (6, 7)- 
Larv svartbrun med svart rygglinje; lever på ljung men även 

på sälg. 

GOES neraub ella Cave fer 35 Flövudformensake 
nar den vita längsstrimma i framkanten, som tillkommer 

f. sanguinella HB. En mellanform med gulgrå framkant 

är f. zntermediella KRUL. Bakv. brungrå. NVbr. 31—33 

mm. — Sk., Smål. (7); på sandfält. 

Larven är grön med mörka längslinjer och ledgränser samt svart 

huvud; lever inspunnen särskilt på blommorna av Lotus. 

25. Slkt. Nephopteryx HB. 

Ant. som föreg. Palper av medelmåttig längd, uppåt- 

böjda med rundad ändled. I bakv. III, III; och IV, vanl. 

med gemensamt skaft. 
Larverna leva på träd mellan sammanspunna blad; pupporna över- 

vintra. 

Artöversikt. 

I. Framv. i rotfältet brunröda. I: Ner HOStINUS; OCH 2. No Klenelas 

II. Framv. utan brunröd inblandning. z 3. N. similella. 

TOMS hkostals STEH.: TavEr 2, fig. 30. Framy. mörkt askgra, 

vid roten och stund. vid bakkantens mitt brunröda, med 

två mörka, otydliga diskpunkter och 2 vita, tandade tvär- 

linjer, av vilka den inre på insidan begränsas av ett brett 

svart tvärband och på utsidan av en smalare svart linje. 

Bakv. ljust brungrå. -Mbr: 21-—-24.mms— Ex.1 Central 

anstaltens för jordbruksförsök saml., trol. från Västmanl. 

Larv chokladbrun med svart huvud; lever på asp. 
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N N. rhenella ZCK. Skiljes från föreg. endast därigenom 
att vingarna äro något bredare och grundfärgen är ljusare 

grå, varigenom teckningen blir tydligare, särskilt den inre 
tvärlinjen och det svarta tvärbandet. Vbr. 23—25 mm. — 

Sk.—Uppl. (6). 
Larv grön med huvud och ledgränser gulaktiga; på odlade Populus- 

arter. 

3. N. similella ZCK. Framv. svartgrå, utåt ljusare, med svart 
mittpunkt, inre tvärlinjen vit, bred, sned, den yttre vit- 

aktig, otydlig. Bakv. mörkgrå. Vbr. 16—20 mm. — 
UPpla(6) 

Larv svartaktig; på ek. 

26. Slkt. Polopeustis RAG. 

Ant. hos g ovan rotleden svagt utböjda utan fjällknöl. 

Palper korta, svagt uppåtböjda, långhåriga. Vingar lång- 

sträckta. I framv. II; och II, skaftade; i bakv. I och II'samt 
TS IN RochEINGAtSskaftade: 

1. PP annulatella ZETT. Tavll 2; fig. 3/- Eramviotasvatta 
tätt vitpudrade, isynnerhet längs framkanten, med 1—2 

svarta diskpunkter och 2 vitaktiga tvärlinjer, den yttre 

slingrande. Bakv. brungrå. Vbr. 20—22 mm. — Lappl., 
där den går upp 1 björkregionen. 

27. Sikt Prachonmts! 

Ant. hos g ovan rotleden utböjda med en trubbig tand 
i inböjningen, långt cilierade. Palper av medelmåttig längd, 
något uppåtböjda, starkt sammantryckta. I framv. III, och 
III; fria, i bakv. I och II samt III—IV, skaftade. 

I. I. cristella HB. Framv. gulgrå med svarta diskpunkter 

och 2 ljusa brunkantade tvärlinjer, den yttre starkt svängd. 

Innanför inre tvärlinjen fins en svart, utåt gulaktig fjäll- 

knöl. Bakv. brungrå. VWVbr. 20 mm. — Uppgives av ZET- 

TERSTEDT vara funnen i Skåne. 
Larv grön: lever glest inspunnen på blad av Betula, Evonymus och 

Prunus spinosa. 
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28. Slkt. Dioryctria Z. 

Ant. hos g ovan rotleden utböjda med fjällknöl i in- 
böjningen. Palper måttligt långa, uppåtböjda, med spetsig 
andleds'-I framv. 113 och II, samt II och II skaftades i 

bakv. IIL—IV, med gemensamt skaft och I mycket när- 

stående II. 

II. 

[GS 

Artöversikt. 

Inre vita tvärlinjen å framv. på insidan begränsad av ett brett röd- 

brunt tvärband, som ej når framkanten; den vita mittfläcken fyrkantig. 

1. D. splendidella. 

Framv. utan sådant rödbrunt tvärband vid roten; den vita diskfläcken 

smalare, halvmånformig. 

A. Den vita diskfläcken ej utåt beskuggad. 2. D. abietella. 

B. Diskfläcken utåt begränsad av mörk skuggfläck. 3. D. schitziella. 

D. splendidella HS. Framv. silvergrå, svagt brunsvart 

pudrade; tvärlinjerna mycket skarpa, silvergrå, svartkan- 

tade; den vita diskfläcken på utsidan begränsad av en 

svart skugga; yttre tvärlinjen står vid framkanten mindre 

snett än hos följ. art och är svagare tandad. Vbr. 28— 

32 mm. — Uppl. (7). 
Larv rödvit, grönskimrande, med brunt huvud och starka punkt- 

vårtor; lever i gångar under barken av tall och förorsakar utsöndring 

av tjocka hartsklumpar på barkens utsida. 

DD abierella SCHIFF. Grankottmottet. "Tavl. 2, fig. 38. 

Framv. mera brungrå, svart- och brunpudrade; tvärlinjerna 

som grundfärgen, mörkkantade. Bakv. vitaktiga. VWVbr. 

25—2838 min. — Sk.—Lappl.. (6, 7); allm: 
Larv mörkgrå eller rödbrun med blek dubbel rygglinje, fina gul- 

aktiga sidolinjer, brunt huvud och brun nacksköld ; lever i gran- och 

tallkottar samt i unga skott. 

D. schitzgiella FUCHS. Lik föreg. men mindre, med mera 

brunpudrade framv. och mera rent vita tvärlinjer, av vilka 

den yttre är försedd med skarpare tänder; särskilt skjuter 

invid bakkanten en skarp tand inåt, varigenom tvärlinjen 

vidiksjälva bakkanten” star snettrutat. Vb: 23, mms — 

StHm (7): 
Larv rödbrun med svart huvud, utan punktvårtor; lever mellan 

granbarr. 
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20. Slkt: Phycita -CurTt. 

Ant. och palper som föreg. I framv. äro III, och OR 
starkt närmade intill varandra (sällan skaftade); i bakv. äro 
III; och III; skaftade och I mycket närstående II. 

I. P. spissicella F. Tavl. 2, fig. 39... Framv. gråbruna, vid 
framkanten mörkare, i inre hälften med rödbrun inbland- 
ning, med 2 vitaktiga, mot mittfältet mörkkantade tvär- 
linjer och mörk diskfläck med korta utskott längs rib- 
borna. Bakv. ljusgrå. -Vbr. 22—27 mm. — Sk.—Uppl. 
(7, 8). 

Larv brun med mörkare längslinjer, på sidorna gulaktig; lever mel- 
lan sammanspunna blad på ek. 

30. Slkt. Acrobasis Z. 

Ant. hos gJ på rotleden med en stark fjälltand, därovan 
ej eller svagt böjda utan fjällknöl i inböjningen. Palper som 
föreg. I framv. II; och II, skilda men närstående; i bakv. I 
och II till mitten starkt närmade till varandra. 

Artöversikt. 
I. Framv. vid roten med rödaktig inblandning. TEURA Sigellerts 

II. Framv. vid roten utan rödaktig inblandning. 2. Å. consoctella. 

I. ÅA. zelleri RAG. Tavl. 2, fig. 40. Framv. rödgrå, vid roten 
samt utanför båda tvärlinjerna starkt roströda, i mittfältets 
mitt och vid utkanten ljusare; tvärlinjerna ljusa, mot mitt- 
fältet mörkbegränsade; diskfläckar 1—2, mörka. Bakv. 
gulgrå. gS:s ant. ovan rotleden med svag böjning. WVbr. 
19—22 mm. -— Sk.—Uppl. (6, 7). 

Larv grön eller gulaktig med mörkare längsstrimmor och huvud: 
i rörformiga gångar på ek. 

ND ÅA. consociella HB. Framv. violgrå—svartbruna, vid roten 
ljusare, i mittfältet mörkare, med två ljusa tvärlinjer, den 
inre på insidan med ett svart band och därinnanför ett 
gulaktigt; .1—2. mörka .diskfläckar.. . Bakv. ljusgrå. d':s 
ant. ovan rotleden ej utböjda. VWVbr. 16—20 mm. — Sk., 
ÖL FAS 

Larv brunaktig med svartaktiga längslinjer och ljusbrunt huvud; 
på ek. 
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31. Sikt. Rhodophea GN. 

Skild från föreg. genom enkla antenner och starkt när- 
made IN, och. IN3 i framv. I bakv. aro I och II samt I; 

och III skaftade. 

II. 

N 

(GS 

Artöversikt. 

Framv. utan tvärlinjer, rosenröda, baktill vita. I. RR. rosella. 

Framv. med 2 ljusa tvärlinjer. 

A. Inre tvärlinjen blott vid bakkanten synlig. 2. R. marmorea. 

B. Inre tvärlinjen når framkanten. 3. R. advenella. 

R. rosella Sc. Bakv. ljust brungrå. Huvud rostgult; mel- 
lankropp vit. Vbr. 18—20 mm. — Sk. (7); sälls. på sand- 

sele 
R. marmorea HW. Framv. mörkbruna, i framkanten viol- 

grå, med svart, månformig diskfläck och 2 ljusa tvärlinjer, 

den inre framtill förmörkad och inåt vid bakkanten be- 

gränsad av en blodröd fläck, den yttre bågformig, svagt 

tandad, utåt smalt rödbegränsad. Bakv. gråbruna. Huvud 
och ryggsköld brunröda. VWVbr. 18 mm. — Sk. (8); en 

gång träffad vid Kullen. 
Larv mörkt rödbrun; på slån och hagtorn. 

R. advenella ZCK. Tavl. 2, fig. 42. Framv. rödbruna med 

askgrå inblandning, med 2 fina, snett ställda diskpunkter 

och 2 vitaktiga tvärlinjer, av vilka den inre i bakkanten 

är gaffelformigt kluven och omfattar en brunröd fläck, och 

den yttre är rödaktigt kantad, bågböjd och fint tandad. 

Bakv. brungrå. Huvud och halskrage ljusröda. -Vbr. 18 

—20 mm. — Sk.—Uppl. (7, 8). 
Larv ljusgrön med breda brunröda längsstrimmor; på Crategus och 

Pyrus. 

32. Slkt. Myelois HB. 

Ant. enkla. Palper av medellängd, uppåtböjda. I framv. 

II; och II, samt III, och III; skaftade. Bakv. som föreg. 

I; 

NE 

Artöversikt. 

Större art med vita, svartprickiga framv. 1, M. cribrella. 

Mindre art med svartbruna framv. 2. M. tetricella. 
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1. Mi. eriorella. HB. Hav) 2300. Ad Efamv. vita, ettan 

kanten svagt gulaktiga med skarpt svarta punkter, av 

vilka 2 nära framkanten, I vid roten, 2 på bakre mitt- 

ribban och I i vingens bakdel, dessutom ett antal smärre, 

som bilda en yttre tvärlinje. Bakv. vitaktiga, i kanten 

gta. —Vbri30—35 mma — Sky, BET OSIGOttEn(fö: 
Larv brun- eller grönaktig med svart huvud och svart, delad nack- 

sköld; lever i blomkorgar av tistlar och kardborrar m. fl. och övervintrar 

i stjälken. 

b JM. tetricella SCHIFF. Framv. svartbruna med mörkare 

diskpunkt; tvärlinjer otydliga. Bakv. brungrå. Vbr. 22 

—23 mm. — Lappl.— Häls. (7, 8). 

33. Sikt. Cryptoblabes Z. 

Ant. hos g ovan rotleden med stark utböjning. Palper 

långa, smala, starkt uppåtböjda med tillspetsad ändled. Bi- 
palper små. I framv. utgå III, och III; mycket nära var- 
andra; i bakv. utgå III, och III; nästan från samma punkt 

och II är förbunden med I till mitten. 

1. C: bestriga HW. Tavbriifigg 43. Framv. bruntodasmed 

mörkgrå inblandning, med ett mörkgrått streck på disk- 
tvärribban och 2 vitaktiga, mörkkantade tvärlinjer, den 

yttre svagt tandad. Bakv. mörkgrå. Vbr. 18—20 mm. — 

Skin). 
Larv brun med svarta sidostrimmor och gulaktig linje vid and- 

hålen; lever mellan veckade eller sammanspunna blad av al eller ek; 

övervintrar. 

6. Underfam. Pyralidinee. 

Hit höra medelstora—större arter med hos 3 (stundom 
kamlikt) cilierade antenner, vanl. väl utvecklat sugrör, palper 

av växlande form och vanl. trådformiga bipalper. I bakv. 

aret. 
Larverna som äro smärta, svagt håriga, leva i rörformiga, spunna 

gångar kring värdväxternas rötter eller bland matvaror och avfallsämnen. 

Fjärilarna äro mestadels i rörelse i skymningen. 



WAHLGREN: SVENSK INSEKTFAUNA 10. 139 

Släktöversikt. 

I. Palpändleden uppåt- eller framåtriktad. 
A. Sugrör saknas. 34. ÅAglossa. 

BIEESNorör finns. 
TI öframyv. utgarnusktore: Isun UA Yttre tvarlinjen 

ej utsvängd. 35. Hypsopygia. 

siffra mnvitutganrtueteften tsturti Yttre tvarlinjen 
starkt utsvängd. SÖS LENKAOKLIS 

IH. Palpändleden lutande. 
A. Palpmittleden uppåtböjd. SYKE ereulid. 
B. Palpmittleden lång, framåtriktad. 38. Cledeobia. 

34. SlIkt. Aglossa LATR. 

Ant. hos g långcilierade. Palper långt utskjutande, starkt 

fjälliga med smal, naken ändled. I såväl fram- som bakv. 

äro iibBrocnh II närstaende eller skaftade: 

TELNR SuTalISn e.V Fettmotlet.n avi 208:451 -Eramv. 

grågula, starkt och oredigt brunskuggade, med 2 ljusa i 

synnerhet vid framkanten fläcklikt svartbegränsade tvär- 

linjer och svart diskfläck. Bakv. gråbruna. VWVbr. 28—37 

mm. — Sk.—Lappl. (6, 7); allmän i matbodar, magasin, 

hönshus m. m. 

Larven är mörkgrå—mörkbrun med kastanjebrunt—svart huvud. 

Larverna leva i spunna rör, huvudsakligen av feta ämnen, fett, talg, 

späck, smör o, s. v. men även av läder, filt o. d. Larven skall även 

vara funnen i det fria, under bark, och lär då leva av andra insekt- 

larver. 

35. Slkt. Hypsopygia HB. 

Endast skild från följ. släkte genom det i översikten 

nämnda. 

I. EH. costalis F. Tavl. 2, fig. 44. Vingar purpurvioletta med 

gula fransar; framv. med 2 guldgula tvärlinjer, som i fram- 

kanten äro fläcklikt utbredda; bakv. med 2 fina guldgula 
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tvärlinjer.." ” Vbr. 17-20. mm.i— VeszrÖL UppLigeas)5 

sälls. 
Larven lever av vegetabiliska avfallsämnen. 

36. Sikt. Pyralis L. 

Ant. hos 3 dubbelradigt cilierade. Palper grovt fjälliga. 
I framv. aro II och I fria; NHI>:;och IN; skaftadefibakv: 

aro 

IE 

N 

laFGck NI samt IN och IIKtskaftade: 

Artöversikt. 

Framv. i mittfältet mycket ljusare än i rot- och kantfältet. 

1. P. farinalis. 

Framv:s mittfält blott vid framkanten något ljusare än grundfärgen. 

2. P. lienigialis. 

P. farinalis/ .Ic, "ViVjölmottet. si rbavl: 2; 0846 Rana: 

violettbruna, i mittfältet gulbruna, med en stor, mörkare 

skuggfläck i bakre yttre delen av mittfältet och bakre 

delen av utkantfältet samt 2 vita tvärlinjer. Bakv. grå 

med 2 vita, slingrande tvärlinjer: Mbr. fy 280mm 

Sk.—Lappl. (6—8); täml. allm. i kvarnar, bagerier, uthus 

ere; 

Larven är smutsvit med brungult— mörkbrunt huvud; lever bland 

mjöl, kli o. dyl. men även av bröd, gryn, potatis, hö m. m. 

P. lienigialis Z. Tiknar föreg. men mittfältet är mörkare 

brunt, de ljusa tvärlinjerna äro vid framkanten fläcklikt 
utbredda, och bakv. äro mörkare grå med otydligare ljusa 
linjer. — En gång funnen i Lappland. 

37. Slkt. Herculia WLzE. 6 

Ant. hos g kortcilierade. III, och IlIL i framv. närstå- 
ende; II och III, i bakv. skaftade. 

[EE H. glaucinalis L. Tavl. 2, fig. 47. Framv. gröngrå, i syn- . 

nerhet vid framkanten svagt rödskimrande, med 2 räta, 

vid framkanten svagt utvidgade gulvita tvärlinjer. Bakv. 

brungrå med 2 fina vita tvärlinjer. Vbr. 24—26 mm. — 

Sk.—Uppl. (7, 8); på spridda ställen. 
Larven svartbrun med svart huvud; lever under avfallna löv. 
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38. Slkt. Cledeobia STPH. 

Ant. hos J med 2 borst på varje led. Palper snabel- 
likt framskjutande. Sugrör knappt synligt. I framv. III, och 

III; skilda; i bakv. II och III, närstående. 

ARC aroastalks SCHIERE Nav 20 ASE Hramv. ocktar 
gula—bruna—roströda, stund. med antydan till ett mör- 

kare mittfält, med ljusa tvärlinjer, den inre knappt skönj- 

bar. Bakv. gråaktiga med en otydlig ljusare tvärlinje. 

Vbr. 20—23 mm. — Sk.—Uppl. (7, 8). : 
Larv svartaktig med brunt huvud; lever på Lotus och Helianthemum. 

7. Underfam. Hydrocampine. 

Medelstora—större arter med enkla (hos SJ kort cilierade) 

antenner, palper av växl. beskaffenhet, långa och breda bi- 

palper och utvecklat sugrör. 

Larvernas utseende och levnadssätt växlande. 

Släktöversikt. 

I. Palper uppåtböjda. 

A. Antenner enkla. Oceller finnas. 39... Nymphula. 

B. Antennleder i spetsen utvidgade, i synnerhet hos g. 

I. Bipalper väl utvecklade, föga kortare än läppal- 

perna. Oceller finnas. 40. Paraponyx. 

2. Bipalper förkrympta. Oceller saknas. 

AT. .Cataclysta. 

II. Palper framåtsträckta eller lutande. 

A. II, och III i bakv. vid roten närmade till varandra 

ett kort stycke. 42. Stena. 

B. III, och II i bakv. ej närmade till varandra. 

I. Vingar gulaktiga. 

a. Framv. smala, spetsiga. 43. Perinephele. 

b. Framv. breda, trubbiga. 44. Psammotis. 
2. Vingar vita, svartfläckiga. 45. Eurrhypara. 



142 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1915. 

39. Sikt. Nymphula ScCHRK. 

Ant. hos 3 kortcilierade. Palpernas två inre leder med 

utstående fjäll, ändleden smal, tilltryckt fjällig. Bipalper 
smala. Framben och bakben starkt förlängda. I framv. (IL) 
II; och II, med gemensamt skaft; i bakv. I ett långt stycke 

förbunden. med II; övriga ribbor fia. — LV rvonlalskocn 

nympheara, som ha IL i framv. fri, föras stundom till ett 

eget släkte, Hydrocampa LATR. 
Larverna leva under vatten på vattenväxter; övervintra. 

Artöversikt. 

I. Framvingarnas diskfläck utan gul utfyllning. Teckning oskarp. 

: 1: N. rivulalis. 

II. Framv. med brunt eller gult utfylld mittfläck. Teckning mörkare, skar- 

pare. 

A. Vingar rent vita med skarpa; smala, mörkbruna linjer. 

2. N. stagnata: 

B. Åtm. framv. hos 9 gulaktiga, med bredare gulbrun bandteckning. 

3. N. nympheaata. 

I. Mi rivulals: DUPS Tfavl: 2; fig: 49. Lik foljanderattmen 

yttre tvärlinjen på framv. på utsidan något tandad och 

den dubbla yttre tvärlinjen på bakv. ej mörkt ifylld. Vbr. 

17—19 mm. — Sk.; sälls. 

Ni sstao rara "DON. ilavlj jig. 50: CE Tamvyme demons 

bruna teckningar: vid roten ett enkelt tvärband, innanför 

mitten ett dubbelt tvärband från bakkanten, utanför mitten 

ännu ett mot framkanten gaffelkluvet dubbelt tvärband, 

vars inre gren är förbunden med det inre dubbelbandet 

och över den mörka diskfläcken når framkanten, som från 

roten till förbi mitten är mörkbrun; utkanten med brunt 

kantband. Bakv. med 2 tvärband, det inre med ett hak- 

formigt utskott, det yttre ett tydligt vågigt dubbelband. 
Vbr. 20—22 mm. — Sk.—Lappl. (7, 8); allm. vid insjöar, 
dammar o. dyl. 

Larven, vilken som fullvuxen är mörkgul ellar gulbrun med brun- 

aktigt huvud och nacksköld, lever på hösten och övervintrande såsom 

minerare i blad av Sparganium, på våren i en av bladstycken bildad 

[CS 

säck på bladen. Den förpuppas i en lång, vit, med bladstycken om- 

höljd och vid ett simmande blad fastspunnen kokong. 
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SN fiaympheata LL. ”Tavl 2, fig. Si. -feckningi det stora 

hela som föreg. Framvingarnas, likasom bakvingarnas, 

yttre dubbelband med tandlika utskott mot utkanten; disk- 

fläcken å framv. i mitten gulbrun; även det inre bandet 

å bakv. dubbelt.  Vbr. 21—31 mm. — Sk.—Västerb. (7, 8); 

allm. 
Larv gulbrun (som ung grön) med 3 mörka längslinjer och mör- 

kare ledgränser; lever i en bladsäck på åtskilliga vattenväxter, såsom 

näckrosor, Potamogeton, Hydrocharis, Sparganium 0. a. 

40. SlIkt. Paraponyx HB. 

I allt väsentligt lik föreg. 
Larven på sidorna från och med 2. leden med 3 längsrader tofsformigt 

ordnade långa, trådlika trakégälar; övervintrar. 

TR Asir adotdra ner Ibavir 2, tosse sEfamva vitaktiga, gul 

brunpudrade med en mörkare otydlig inre och en bredare, 

inåt otydligt, utåt skarpare begränsad yttre tvärstrimma 

samt en vit, mörkkantad diskfläck. Bakv. vita med an- 

tydan till tvärband. Hos 8 äro framv. mörkare och tvär- 

banden otydligare. . Vbr. 18—26 mm. — Smål., Ög., Uppl. 

(6—8); sälls. i 
Larven är halvgenomskinligt grön- eller gulaktig med brunt huvud 

och gråvita gältrådar. Den lever i en av bladbitar bildad säck på 

Stratiotes, Callitriche m. fl. vattenväxter. Förpuppning i en avlång, vit, 

vattentät kokong. 

41. Slkt. Cataclysta HB. 

Lik Nymplula men palperna smala, tilltryckt fjälliga. 

a ennata NL IkavlL 20 fo 53. Framv. med svart disk 

punkt och brunt band längs utkanten. Bakv. vita med 

mörk diskpunkt och ofullständiga tvärlinjer samt i bakre 

delen av utkanten ett djupsvart band med silverglänsande 

punkter. Hos 2 äro framv. längre och smalare samt brun- 

gula. Vbr. 16—22 mm. — Sk.—Uppl. (6—38); allm. 
Larven uppträder i 2 former, en gulbrun med bruna och svart- 

aktiga streck, gulaktigt huvud och mörkare nacksköld och en sammets- 

svart med vitaktigt huvud; den förra lever i hylsor av Lemna och 
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övervintrar såsom liten, den senare lever inborrad i åtskilliga vatten- 

växter, såsom Typha, Sparganium och Adrundo, och övervintrar nästan 

fullvuxen. Förhållandet mellan de två formerna synes ej vara fullt 

UTECCE:S 

Her SIktStenia EN: 

Antenner av framvingarnas längd, hos g cilierade med 

i spetsen förtjockade leder. Palper tätt fjälliga med dold 

ändled. Bipalper trådformiga. Vingar mycket smala. Tarser 

starkt förlängda. I framv. II, och II; skaftade. 

I. S. puncialis SCHIFF.  Tavl: 2, fig. 54: Framv. brungula 

—rostbruna med otydliga mörka tvärlinjer och vit halv- 

manformig diskflack; .Bakv. gulgrå... VMPr. Ze Förhany fee 

Ög. Gottl. (7. 3) 
Larv gulgrön med mörkare rygglinje och rödbrunt huvud; lever i 

spunna gångar bland döda växtdelar. 

430 Sikt; PexrinepheleckB: 

Ant. hos g cilierade, kortare än hos föreg. Palper som 

föreg. I framv. IL, —II, skaftade; i bakv. III, och II skaftade, 

den senare förbunden nied I. 

I. CP. Jancealrs -SCHIFE. Ookavl 25-505 Sa RANE gulgrå, 

mörkpudrade, med stor, ljus, mörkkantad diskfläck och 
två ljusa, mot mittfältet mörkkantade, starkt tandade tvär- 

linjer. Bakv. av samma färg med en tandad tvärlinje. 

ViPr. 20-—32 Immer Sk. 
Larv grön med gulbrunt huvud och mörkare rygglinje; lever i vit 

spånad på Senecio, Eupatorium, Stachys o. a. 

44. Sikt. Psammotis He. 

Som föreg. 

Artöversikt. 

I. Framv. ockragula, tätt brunpudrade med brun diskfläck. 

1. P. pulveralis. 

II.. Framv. citrongula med grå diskfläck. 2. P. hyalinalis. 
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FRE purerates: ElBIS lav 2 fo se Rramv. medebruna, 

nästan raka tvärlinjer och brunt utkantband. Bakv. av 

samma färg med brun tvärlinje. Vbr. 19—21 mm. — 

Sk.—Uppl. (7, 8). 
Larv gråviolett med svart, delad nacksköld; lever på Mentha. 

N P.: hyalinalis HB. Framv. matt citrongula med en större 

halvmånformig grå diskfläck och stund. en mindre punkt 

tirdislsfaltet samt. 20 orca tvarlinjer, av vilka den yttre dar 

taggig och starkt slingrande. Bakv. blekare gula, i fram- 

kanten vita, medienkisingtande, gra tvanlinje.s Mb. 27— 

32 mm. Jfr även Microstega pandalis. — Sk.—Uppl. (7). 
Larv grön med svarta punktvårtor; mellan sammanspunna blad 

på Urtica. 

45. Sikt. Eurrhypara HB. 

Ant. och palper som de närmast föreg. I framv. ILj— 

II, skaftade; i bakv. II förbunden med I. 

Tu RirGata MRNTavS fos Vingar vita med.2. del 

vis bandformiga fläckrader vid utkanten, en större fläck i 

diskfältet samt flera smärre vid roten å framv. Huvud 

och mellankropp gula. Vbr. 28—30 mm. — Sk.—Uppl. 

(GV aln 

Larv gulaktig eller grön med svart huvud och svarta ryggstrim- 

mor; lever mellan sammanspunna blad på Urtica, Mentha m. fl. 

3. Underfam. Scopariine. 

40. Sikt. Scoparia Hw. 

Smärre—större arter med hos 3 kortcilierade antenner 

och rakt framsträckta, undertill utspärrat fjälliga palper med 

ofta dold ändled. Bipalper i spetsen med en snett avskuren 

hårpänsel. I framv. blott II; och II, skaftade; i bakv. II och 
III,, stund. även III, och III; skaftade, varjämte I är förbun- 

den med II. Framvingar med »nattflyteckning»: ringfläck, 

tappfläck och njurfläck, två tvärlinjer och våglinje. 
Fjärilarna flyga även om dagen. Larverna leva under mossa och lavar 

1 sammanspunna ror. 

Entomol. Tidskr. Årg. 30. Häft. 2—4 (1915). 10 
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Artöversikt. 

Mellan njurfläcken och yttre tvärlinjen en brunrödaktig fläck. Större 

art. 1. S. centuriella. 

Mellan njurfläcken och yttre tvärlinjen ingen rödaktig inblandning. 

Smärre arter. 

A. Framv. med utbredd mörkare teckning. Njurfläcken 8-, X- eller 

ringformig; stund. otydlig. 

I. 

NN 

Njurfläcken, stund. även ringfläcken, gulaktigt eller gulbrunt ut- 

fyllda. Våglinjen, när sådan finnes, på mitten ej så starkt böjd 

som ywvttre tvärlinjen; mellan dessa linjer ett sammanhängande 

eller nästan sammanhängande mörkt tvärband. 

a. Våglinje saknas. Utkantfältet enfärgat eller blott vid kanten 

ljusare. 25 KSEECem ONE: 

b. Våglinjen tydlig. 

gZ. Framv. med vit grundfärg, tunt pudrade; både ring- och 

tappfläcken gulaktigt utfyllda, fint svartkantade; de mörka 

teckningarna skarpare än hos följ. 4. S. dubitalis. 

Framv. grå, tätare pudrade; endast ringfläcken med gul- 
ET 

aktig utfyllning, tappfläcken utgöres av en punkt eller ett 

svart streck. 3 OS. AMOTEUdlIS: 

Vingmärkena utan spår till gulaktig utfyllning. Våglinjen stund. 

starkare böjd än yttre tvärlinjen, stund. sammanstötande med 

denna; utanför våglinjen ofta en trekantig fläck. 

a. Diskfläcken (njurfläcken) berör yttre tvärlinjen. 

6. S. sudetica. 

b. Diskfläcken mer eller mindre avlägsnad från yttre tvärlinjen- 

gZ. Diskfläcken står starkt snett mot vingens framkant. 

sä. SS alpina. 

3. Diskfläcken ungefär vinkelrätt mot framkanten. 

+, Framv. rent vita med djupsvarta teckningar och vit- 

aktiga fransar. 8. - S. letella. 

+& Framv. mer eller mindre grå- eller brunpudrade; fransar 

fläckiga eller med tydlig delningslinje. 

$. Yttre tvärlinjen gör utanför njurfläcken en stark ut- 

bBuktning och går därefter starkt snett i riktning mot 

bakkanten. Mittfältet ej tydligt ljusare än rotfältet. 

1. Yttre tvärlinjen går från framkanten till att börja 

med inåt, i riktning ungefär mot mittfältets inre 

bakhörn, och gör därpå efter att ha bildat en tand 

inåt den nyssnämnda utbuktningen. 7. S. murana. 

SF = ft. Yttre tvärlinjen går från framkanten i riktning mot 

utkanten eller bakhörnet och fortsätter utan någon 

tydlig tand i den nämnda utbuktningen utanför 

njurfläcken. 9. S. truncicolella. 
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$$. Yttre tvärlinjen utanför njurfläcken endast med svag 

utböjning. Mittfältet helt eller delvis ljusare än rot- 

fältet: 

+. Inre tvärlinjen ej brett mörkskuggad; ring- och 

tappfläcken därför tydliga; njurfläcken ungefär lika 

långt från dessa som från yttre tvärlinjen. Våg- 

linjen vanl. brett avbruten på mitten. 

10. S. crategella. 

Inre tvärlinjen brett mörkskuggad; ring- och tapp- 5 = 

fläcken därför otydligare; njurfläcken står närmare 

yttre tvärlinjen än ring- och tappfläcken. Våg- 

linjen ej eller knappt avbruten. 11. S. frequentella. 

B. Vingar näst. utan teckning; njurfläck punktformig. 12. S. pallida. 

Su Gerntaurrellan SGI SM fav, He 5or Bramv. breda, 

hos J blågrä med brun inblandning, hos 2 bruna med 

ljusare mittfält, med de två vanliga ljusa tvärlinjerna; ring- 

fläck tydlig, tappfläck mörk, njurfläck 8-liknande. Bakv. 

BRT Star AR VIDE 236 308 MIL CappE Notcby clas: 

(6—8). 

S. cembre HW. Framv. entonigt gulgråpudrade. De inre 

vingmärkena i regel otydliga; njurfläcken X-formig, i sin 

övre del med gulaktig ifyllning, ofta otydlig; inre tvär- 

linjen otydlig, den yttre med svag bågböjning. Bakv. 

gulaktigt ljusgrå. VWVDbr. 20-25 mm: — Stockholm. 
Larv vitaktig med mörk rygglinje och ockragula punktvårtor; bl. a 

på Tussilago. 

S. ambigualis TR. Framv. vid roten smalare än hos följ., 

utåt breda; ring- och njurfläck i regel ofullständiga, den 

senare ofta endast ett mörkt streck, den förra stund. med 

gulaktig fyllning; våglinjen mindre starkt böjd än hos följ. 

men framtill bredare och mer otydlig; yttre tvärlinjen är 

emellertid starkare böjd, varigenom fältet mellan denna 

linje och våglinjen oftast blir uppdelat i två skuggfläckar. 
Balsvål erat med otycdkinorkare sants. V DEL 25, MI 

Sk Ang. (6, 7): 
Larven lever under mossa på trädstammar. 

S. dubitalis HB. Framv. vid roten täml. breda; ring- och 

tappfläcken vanl. båda med gulaktig fyllning, större och 

tydligare än hos andra arter; fältet mellan yttre tvärlinjen 

och våglinjen ofta ej avdelat i en främre och en bakre fläck 
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utan bildande ett mörkt tvärband. Bakv. vita med tyd- 

ligt mörkare kant. VWVbr. 15—19 mm. — Sk.—Uppl. o. 
Värml. (6, 7); på ängsmarker. 

Larv gulbrun med svarta punktvårtor, mörkbrun, delad nacksköld 

och rödbrunt huvud. 

S. alpina STT. Framv. smala, särskilt hos £, brungrått 

pudrade. Njurfläck 8-formad, de inre vingmärkena näst. 

punktformiga. Tvärstrimmor fina, täml. skarpa; den yttre 

går först snett inåt och bildar en tand, går därefter i flack 
båge mot utkanten. Väåglinjen i regel nära utkanten, ut- 
breder sig dock på mitten inåt men träffar i regel icke 
yttre tvärlinjen: Bakv. brungra.  Vbr: or1O- 236mmite 

Torne lappm.—s. Västerb. 

S. sudetica Z. Framv. hos gs täml. breda, hos smala, 

tillspetsade, vitaktiga, brun- och gulpudrade; tvärlinjerna 

vita, brett gulbrunkantade; ring- och tappfläck svarta, 

punktformiga; njurfläck stor, 8-formig, gulgrå, berör fram- 

kanten och med yttre hörnet yttre tvärlinjen; fältet mellan 

yttre tvärlinjen och våglinjen upptaget av två oftast sam- 

manhängande bruna skuggfläckar. Bakv. ljusgrå. Vbr. 

20 mm. -— Lappl.—Sk. (7, 8); allmännast 1 fjälltrakterna: 
S: murana CURT. Tavll 3, fig. 59: ”Framv. tam ösmad 

gulaktigt gråvita, tätt och mörkt pudrade; ring- och tapp- 

fläck mörka, den förstnämnda ofta med ljus fyllning av 

grundens färg; njurfläck 8-formig, vanl. med ljusgrå fyll- 

ning; mellan yttre tvärlinjen och våglinjen två ofta sam- 

manhängande skuggfläckar. Bakv. ljusgrå. Var. tuoniana 

HOoFFM. med mörkare pudrade, ej gulaktiga framv. torde 

vara den hos oss förhärskande formen. VWVbr. 16—22 mm. 

— Blek.—Lappl. (6, 7); allmännast i norr, där endast varie- 

teten förekommer. 
Larv brunaktig; lever under mossa. 

S. letella Z. Tavl. 3, fig. 60. Framv. täml. smala, mjölk- 

vita, i rot- och utkantfältet djupsvart fläckiga; ring- och 

tappfläck djupsvarta, diskmärke 8-formigt med ljus ifyll- 

ning. Bakv. vid roten näst. vita, vid kanten brunaktiga. 

Vbr. 18 mm. — Sk.—Uppl. 
S ftruncicolella STT. Framv. vid roten smala, utåt täml. 

breda, något gulaktigt vitgrå med nästan svart, jämn 
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pudring; inre tvärlinjen starkt tandad, ring- och tappfläck 

streckformiga, njurfläck täml. otydlig; mellan yttre tvär- 

linjen och våglinjen två åtskilda skuggfläckar. Bakv. ljus- 

grå. Vbri.20—-22 mm. — Sk.—Lappli(6—38); i skogar. 
Larv mörkt brunaktig; under mossa. 

RO. St orategsella. AB.laviis, fig kök Framv, kortare: an 

hos föreg. och utåt bredare; inre tvärlinjen obetydligt 

tandad; ringfläcken bildar en smal, liggande 0, tappfläck 

streckformig, njurfläck tydligt 8-formig. Bakv. vitaktiga, 

hos 2 mörkare. Vbr. 17—19 mm. — Sk.—Uppl. (7, 8). 
Larv gulgrön med huvud och nacksköld svartbruna; under mossa. 

II. S. fregquentella STT. Framv. till formen som föreg., mörkt 

brungrå med vitgrå inblandning; för övrigt mycket lik 

föreg. men inre tvärlinjen utåt brett svart beskuggad och 

utkantfältet mörkare med sammanhängande svartgrått tvär- 

band mellan tvärlinjen och våglinjen. Bakv. brungrå. 

Vbr. 17—19 mm. — Bl. —Uppl. (7); sälls. 
Larv gulaktig eller grå med svart huvud och svarta punktvårtor; 

under mossa på klippor. 

12. S. pallida STPH. Framv. korta, breda, gulgrå med myc- 

ket glesa mörka fjäll; teckning mycket otydlig, vanl. 

endast bestående av en punktformig svart diskfläck och 

en ljus yttre tvärlinje och mörka utkantpunkter. Bakv. 
ljuseran.  Vibrivr 6 mmyc Sky ÖL (738) ;-sälls. 

9. . Underfam. Pyraustin&. 

Medelstora—större arter med vanl. brett trekantiga vingar 

och väl utvecklat sugrör; antenner och palper av växlande 

form. 
Larverna långsträckta, svagt håriga, leva vanligen i silkesspånad på 

blomväxter. Fjärilarna äro vanl. i rörelse om natten, en del även om 

dagen. Vingarna hållas i vila taklikt eller plattliggande. 

Släktöversikt. 

I. Panna tydligt kägelformigt framskjutande. 
, SI FRUljetenodes:. 
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II. Panna utan utskott. 

A. Framv. vid bakkanten innanför mitten med en stark 

fjälltand. RELSEN CA aker 

B. Framv. utan fjälltand. 

1. Bipalper trådformiga eller saknas. 

a. Bakv. med utkanten bakom spetsen starkt in- 

svängd. 52. Diasemaa. 

b. Utkanten å bakv. ej eller svagt insvängd. 
ga. Framv. med utkanten kortare än !/2 bak- 

kanten. 50... NVomophaila. 
Pp. Framv. med längre utkant.: 

+ Fram- och bakv. med avrundad spets; 

framv. blågrå, bakv. enfärgat mörkgrå. 
Fjällformer. 

$. Palper undertill lång- och grovhåriga. 
54. Titanio. 

$$. Palper undertill kortare fjälliga. 

48. ÖOrenaia. 

==" Alla vingar med mer eller mindrevtydlig 

spets. 

$. Palper korta och täml. smala, på sin 
höjd dubbelt så långa som bipalperna. 

49. Ewvergestis. 

$$. Palper långa och starka, mer än dub- 
belt så långa som bipalperna. 
T-. Palper uppåtböjda, ändled kort, upp- 

åtriktad. 47. Syllepta. 

. Palper framåtsträckta eller något hän- 
gande, på sin höjd ändleden uppåt- 
riktad. (En översikt av arterna till sl. 

Microstega. Mesographe, Pionea och 

Pyrazusta finnes under sl. Pionea.) 

+. Bakskenben hos g med yttre mitt- 

sporren rudimentär. 57. FPionea. 

+ +. Bakskenben hos J med yttre mitt- 

sporren utvecklad. 
xx. Framv. hos 3 vid roten med 

en grop ovan täckt med fjäll. 

55. elMicrostega. 

—I|- —LI1- 
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kKrEtamv, hoss rutan ssadan 

grop. 58. Pyrausta. 

2. Bipalper i spetsen tydligt utvidgade. 
a. Framv. gulaktiga. 56. Mesographe. 

b. Vingar svarta. 59. Heliothela. 

47. Slkt: Syllepta HB. 

Ant. hos S kortcilierade. I framv. utgå IIL, III; och IV, 

från bakre diskfälthörnet, och II; är böjd och starkt närmad 

GUI I: bakvi utgå IL och II från diskfältets. främre och 
IM, från bakre hörnet. 

Sera SG, slav fos 03:  Vingat glansandes vit 

gula, i utkanten brungrå, med brungrå diskfläck och två 

brungrå tvärlinjer, av vilka den yttre är starkt slingrande 

och på utsidan ljuskantad; i mittfältet en del skuggfläckar. 

Vbr. 30—35 mm. — Sk.—Lappl. (6, 7); allm. 
Larv grön med enstaka. täml. långa gröna hår; lever i strutformigt 

sammanspunna blad på Urtica. 

48. Slkt. Orenaia Du>r. 

Ant. hos g kortcilierade. Palper framåtsträckta med kort 

andled Vingar korta och breda.  IN5; II3 och IV fframv: 
cr tentskalda sCNS fock balky vatgar ti IM och VA ur 

diskfältets ända; II förbunden med I. 

TK ON Glpestalrsub? Favl 35, fer 62 Hramva ljust] blaetd, 
med tre särskilt mot roten fläckigt svartpudrade, ljusa, tan- 

dade, svartkantade tvärlinjer, en' svart, tandad utkantlinje 

och svart diskpunkt. Bakv. mörkt gråbruna. VWVbr. 17— 

18 mm. — Lappl. (7); i fjällen. 

49. Sikt. Evergestis HB. 

Ant. hos g cilierade. Palper framåtriktade, mittleden 

grovijällig, ändleden kort. I framv. äro II; och II, skaftade, 

I; fri; IV, utgår innanför diskfältets bakhörn och IIJ, och 
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III; ur detsamma. I bakv. utgå III, Ill; och IV, ur disk- 
fältets bakhörn och I är långt förbunden med II. 

Artöversikt. 

I. Bakv. endast mörka i utkanten. 2. E. extimalis. 

II. Bakv. med mörkt utkantband och mörk mittstrimma. 

A. Framv. gulgrå. 1. E. frumentalis. 

B. Framv. halmgula. 3. E. straminalis. 

15 EB: frmentalis "2. Favll 3, fe) 04: MEramv: med fevicr 

aktiga, utåt mörkt begränsade tvärlinjer, den inre starkt 

tandad, den yttre svagare böjd; utkantfältet vitaktigt med 

två gulaktiga skuggstrimmor, som förenas mot vingspetsen. 

Vbr. 25—30 mm. — Sk. 
Larv gulaktig med mörk rygglinje och mörka punkter samt brunt 

huvud; lever på kruciferer, såsom Sisymbrium och Raphanus. 

NN E- cextunals. SC... Tavl. 3, fio..O5- -Eramyv. wvitemnla, tutat 

mörkare, med en stor violettbrun fläck i utkanten, 2 rost- 

bruna, fina tvärlinjer samt en otydlig diskfläck. Bakv. 

vitgula. Vbr. 23—26 mm. — Sk.—Uppl. (6, 7); ej sälls. 
Larv gulgrön med svarta punkter, huvud och nacksköld, den se- 

nare delad; lever i skidor av kruciferer. 

3. E. straminalis FB: ' Tavl: 3, fig.:66: - Framv. vitgula med 

2 rostbruna tvärlinjer, en rostbrun ring och 8-formigt disk- 

märke samt ett rostbrunt skuggband (våglinje) vid ut- 

kanten. Bakv. gulvita.  Vbr. 23—26 mm. — Sk.—Uppl. 

(7). 
Larv ovan mörkgrön eller violett med svart huvud, på sidorna gul; 

lever på kruciferer. 

50. Slkt. Nomophila He. 

Ant. hos gg cilierade. Palper trekantigt spetsiga, hori- 

sontellt framstående, tätt och tilltryckt fjälliga; ändled dold. 

Bipalper mycket små, trådlika. Framv. långa, smala; bakv. 

avlängt 3-kantiga. Ribbförgrening ungef. som föreg. Nattfly- 

liknande fjäril. 

TN noctuella SCHIFF. Tavll 3,pfe7T6740 Bfanva föstbiumna 

med tre mörkare fläckar (ring- och tappfläcken samman- 



WAHLGREN: SVENSK INSEKTFAUNA TO. 153 

stötande) samt två fina, starkt tandade tvärlinjer. Bakv. 

ljust brungrå. Vbr. 20—31 mm. — Boh., Uppl. (7); sälls. 
Larv gröngul med mörka, ljuskantade vårtor och mörk rygglinje. 

51. Sikt. Phlyctenodes HB. 

Framv. långsträckt 3-kantiga, spetsiga; bakv. rundade. 

För övrigt som föreg. 

IT. 

[CS] 

Artöversikt. 

Bakv. vitaktiga. 

A. Bakv. utan teckningar. 1. CP. palealrs. 

B. Bakv. med en mörk tvärstrimma utanför mitten samt en annan nära 

utkanten. 2. Pi verticalis. 

Bakv. mörkgrå. SER AA S, 

P. palealis SCHIFF. Framv. blekt grönaktigt svavelgula 

med fina, mot utkanten mörka ribbor. Bakv. glänsande 

vita, mot utkanten blekt svavelgula. VWVbr. 20—32 mm. — 

SkBoh= (6) Sas: 
Larv grön eller rödaktig med svarta punktvårtor och svart, ljus- 

fläckigt huvud; lever sällskapligt i blomställningen av umbellater, t. ex. 

Daucus och Peucedanum. 

Maesd arealer tNlavigener 6: Fitamyv. ockraågula vid 

framkanten och längs ribborna mer eller mindre, stund. 

otydligt, gråskuggade; med 2 gråaktiga tvärlinjer och längs 

utkanten en dylik våglinje; diskfläck åtminstone antydd. 
Bakv. gulvita. Vbr. 23—28 mm. — Sk.—Uppl. (6, 7). 

Larv grön med svarta punktvårtor och blekbrunt, mörkfläckigt 

huvud; lever på Cirsium, Carduus, Atriplex o. a. 

RRSSketcanrse avis testo Eramv. oo brunia med 

spridda gula och gråvita fjäll, som i diskfältet bilda en 

fyrkantig grågul fläck och i utkanten en gul tvärlinje. 

Bakv. med otydlig ljus tvärlinje och gulvit utkantlinje. 

Vbr. 21—23 mm. — Sk.—Uppl. (6—38); allm. 
Larv grågrön, vanl.: med mörk rygglinje, på sidorna gulaktig, med 

ljusa, mörkkantade punktvårtor och svart huvud; lever på Artemisia 

men har i utlandet även uppträtt i massor på klöver, vitbetor och 

tobak. 
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52. Sikt; Diasemia GN. 

Antenner, palper och ribbförgrening som föreg. 

1... D. literata. SC. Tavlig, fig. 7/O:,, Vingar morkbtunayide 

främre något rostbruna. Framv. vid bakkanten med en 

vid diskfältet avkortad tvärlinje nära roten, en annan lika- 

ledes avkortad vid mitten samt en fullständig yttre tvär- 
linje jämte några fläckar i mittfältet vita. Bakv. med en 

inre bredare bågformig och en yttre smalare och vinkel- 

böjd tvärlinje vita. Vbr. 18—20 mm. — Sk.—Lappl. 

(6, 7); I skogsmarker. 
Larv rödaktig med svarta punktvårtor samt huvud och nacksköld 

gulbruna. 

53. Sikt. Cyneda HB. 

Ant. hos gg cilierade. Palper framåtsträckta eller något 
hängande, tilltryckt fjälliga, tillspetsade, med dold ändled. 

Bipalper små, pänselformiga. Framv. korta, utåt starkt bre- 
dare. III; -och III vid roten brett skilda; likaså IM: ochi; 
1 framv. och II och III, i bakv. 

1. -C. dentalis SCHIFF. :Favl. 3, fig: 71. ETamVviromvbrund; 

hos SJ ljusare, med vitaktig inblandning; inre tvärlinjen 
bågformig, den yttre utomordentligt starkt vinklad med 

ljusare fyllning i vinklarna; fransar fläckiga. Bakv. brun- 

aktigt vita (S) eller gråbruna (2) med starkt tandad men 

otydlig tvärstrimma. Vbr. 20-25 mm. — Sk., Gottl. (7); 
på sandfält; sälls. , 

Larv vitgul med huvud, nacksköld och punktvårtor svarta; lever 

såsom minerare i rotbladen av Anchusa och Echium; övervintrar, 

54. Sikt. Titanio HB. 

Antenner hos g cilierade. Palper framåtsträckta, mycket 

starkt och långt håriga. III, och III; i framv. från diskfältets 
bakhörn, IV, något innanför; i bakv. II och III, ur främre, 

II1, —IV, ur bakre diskfälthörnet. 
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Artöversikt. 

I. Framv. brunsvarta med breda blågrå tvärlinjer. 1. T. schrankiana. 

II. Framv. blågrå med svagare ljusa tvärlinjer. 2. T. eplippialis. 

NICENSelkrankiana JIOCHENW.  favlo3, fig. 72. Bramv. brun- 

svarta, med framkanten samt 2 fläckar i diskfältet, vilka 

omsluta en svart fläck; samt tvärlinjerna ljusgrå. Bakv. 

brunsvarta. Vbr. 18—20 mm. — Lappl.—Dlr. o. Häls. 

(6); huvudsakl. i fjällen. 
2. T. ephippialis ZETT. Framv. ljust blågrå, i rotfältet och 

inre hälften av mittfältet svartbruna, med ljusgrå tvärlinje 

och våglinje samt mörk ring- och njurfläck. Bakv. ljusare 
eller mörkare «gra... Vb. 19-21. mm; — Lappl., Jamtl. 

(Ejalens: 

55. Sikt. Microstega MEYR. 

Även bakv. hos J med en fördjupning vid roten. och 

där bakom en liten kam av fjäll; annars som släktet Prionea, 

med vilket arten oftast förenas. 

M. pandalis HB. Tavl. 3, fig. 73. Vingar ljusgula; framv. 

med 2 fint tandade grå tvärlinjer, grå diskpunkt och lika- 
ledes gråaktig våglinje. Hos huvudformen är utkanten 

utanför våglinjen helt gulgrå, hos f. dilutialis "STRAND 

är utkantfältet ej mörkare och våglinjen därför tydligare. 

Bakv. med 2 grå tvärlinjer och diskpunkt. Vbr. 24— 27 

mm. Arten är mycket lik Psammotis hyalinalis men skil- 

ies från denna bl. a. därigenom att yttre tvärlinjen gör en 

svagare båge kring disktvärribban och därpå går snett mot 
bakkanten, medan samma linje hos P. hyalinalis gör en 

starkare bukt och vid IV, skjuter starkare in mot roten. 

Våglinjen ligger hos P. htyalinalis mycket nära utkanten, 

hos M. pandalis däremot nästan mitt emellan yttre tvär- 

linjen och utkanten; även bakv:s utkantlinje ligger hos 

M. pandalis längre in. — Sk.—Västerb. o. Jämtl. (5—7); 

allm. 
Larv gul- eller rödbrun med huvud, punktvårtor och rygglinje 

svarta; lever i en bladhylsa på åtskilliga örter, bl. a. Origanum. 
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56. Slkt. Mesographe HB. 

I huvudsak överensstämmande med följ. släkte, till vilket 

arten oftast föres. 

1. MS forficalis MSE EKalmotet.=- Bav 3, Hey SREAnnNe 
ockragula med brunaktig skuggning vid diskfältets slut 

och 2 brunaktiga starkt sneda tvärlinjer, av vilka den 
yttre når ut i vingspetsen och där sammanstöter med 

våglinjen; mellan de båda senare linjerna oftast en gråare 
skugglinje. Bakv. gulvita med mörk tvärlinje och utkant- 

linje. Vbr. 26—28 mm. — Sk.—Mdpd. (7, 8); allm. 
Larv grön med mörkare rygg- och sidolinjer, grågrönt huvud och 

gula ledgränser; lever på åtskilliga korsblomstriga växter och gör stund. 

skada på kålsorter. 

57. Sikt. Pionea GN. (Phlyctenia HB:) 

Ant. hos JF kortcilierade; palper framåtsträckta, trekan- 

tigt fjälliga; ändleden dold. Bipalper något utvidgade i spet- 

sen. I framv. utgå III, och III; ur bakre diskfälthörnet, IV, 

något dessförinnan; II; fri. I bakv. äro II och III, skaftade, 

III, och III; närstående; IV, utgår ur diskfältbakhörnet. 
Larverna leva i gles spånad eller mellan hopspunna blad. 

Översikt av Microstega-, Mesographe-, Pionea- Och 

Pyrausta-arterna. 

I. Alla vingar svarta med 2 större, rundade vita fläckar. 18. Py. funebris. 

II. Vingar annorlunda. 

A. Alla vingar svarta—svartbruna med ett vitt tvärband. 

1. Tvärbandet på framv. starkt dubbelböjt, i böjningen smalare. 

14. Py. nigrata. 

2. Tvärbandet på framv. annorlunda. 

a. Framv. vitpudrade; båda vingparens vita tvärband svagt båg- 

böjda. 16. Py. albofascialis. 

b. Framv. ej vitpudrade; framv:s tvärband rakt eller svagt sling- 

rande, bakv:s svagt bågböjt. 15. Py. cingulatia. 

B. Vingar annorlunda. 

I. Bakv. svarta eller svartgrå, utanför mitten med ett gult bågböjt 

tvärband. 
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a. Det gula tvärbandet är framtill tydligt bredare och når ej fram- 

kanten. (Jfr även aurata.) 13: Py. falcatalis. 

b. Det gula 1tvärbandet ej eller otydligt bredare framtill; går ut 

i framkanten. 

g. Framv. olivgrå med ljusare inblandning och 2 mörka fläckar. 

8. Py. cespitalis. 

Bö Framv. svartbruna eller purpurfärgade med gula. fläckar. 

=, Framv. undertill med guldgul teckning. 12. Py. aurata. 

= Framv. undertill med blekgul teckning. 

1. Framv. med blygrå inblandning. 10. Py. porphyralis. 

tt. Framv. utan blygrå inblandning. 11. Py. purpuralis. 

2. Bakv. utan sådant gult tvärband. 

a. Framv. gula med rosenröda tvärband. 9. Py. sanguinalis. 

b. Framv. annorlunda, 

a. Framv. i yttre hälften av framkanten med 4—5 mörka, åt- 

minstone på undersidan tydliga punkter eller fläckar. 

+, Framv. med skarp, vit 4-kantig fläck i diskfältet. 

ÖS Pt: OMVvals: 

+x, Framv. utan sådan fläck. 

3. Framv. brungrå med mer eller mindre blåaktigt ask- 

grå inblandning. 

X. Mellankropp undertill och ben vita. 

SEP t:r PYUNKALS: 

XX. Mellankropp undertill och ben grå. 

3. Pi. inquinatalis. 

$$. Framv. utan sådan inblandning. 

X, Framv. rostfärgade. Te 

XX. Framv. med vit eller blekgul grundfärg. 

1t- Alla vingar vita med brett svart kantband. 

17. Py. hamalis. 

Pi. ferrugalis. 

TT. Vingar annorlunda. 

+- Yttre tvärlinjen bakom njurfläcken med en 

stark insvängning mot roten. . 

6; Pi: lutealis: 

++. Yttre tvärlinjen utan sådan insvängning. 

8. Pi. decrepitalis. 

Framv. utan sådana fläckar. 

+, Framv. övervägande gula. 

$. Framv:s spets delad av en mörk snedlinje från bak- 

Me. forficalis. 

FS 

kantmitten, TR 

$$: Framv. utan sådan linje. 

T- Framv. rent gula. 

+. Framv:s fransar grå, mörkare än grundfärgen. 

Framv. svavelgula. 4. Py. flavalis. 

++. Framv:s fransar lika med eller ljusare än grund- 

färgen. Framv. blekare gula vitgula. 
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S. Yttre tvärstrimman starkt och tydligt tandad. 

1. Mi. pandalis. 

SS. Yttre tvärstrimman ej eller blott svagt tan- 

dad. 65 Pi s<VUTed LES: 

it. Framv. med mer eller mindre brungrå inblandning. 

+. Yttre tvärlinjen starkt tandad. 5. Py. nubilalis. 

+ +. Yttre tvärlinjen otandad, starkt svängd. 

5. Pi. verbascalis. 

++, Framv. övervägande bruna, grå eller vitaktiga, stund. med 

gulaktig anstrykning. 

$. Bakv. med mörk, bågformig tvärlinje. 

T-. Framv. mörkspräckliga med en tydlig ljus, rak tvär- 

strimma i själva utkanten. Mindre art. 

7: Py. commixtalis. 

it. Framv. utan sådan tvärstrimma. 

+. Framv. med skarp, mörk yttre tvärlinje. 

S. Framv:s yttre tvärlinje starkt tandad. 

O. Framv. med gul fläck i diskfältet. 

55. Py. nubilalts. 

OO. Framv. utan tydlig sådan fläck. 

2. "Py: fusealis. 

SS. Framv:s yttre tvärlinje ej eller svagt tandad. 

X. Framv. brungrå utan ljusa fläckar. 

1 PY CEKKeaNTS 

XX. Framv. mörkt olivbruna med gulvita runda 

fläckar. 

O Framv. med trekantig gulvit fläck snett 

bakom den ljusa fläcken i diskfältet. 

3. Py. sambucalis. 

CO. Framv. utan sådan fläck. 

4. Pi. stachydalis. 

++. Framv- utan eller med otydlig mörk yttre tvär- 

linje. 6. Py. Åreals: 

$$. Bakv. utan mörk båglinje. 

t- Bakv. svartaktiga. 6. Py: eÅrealis. 

tt. Bakv. vitaktiga—brungra. 7. Pi. nedulalis. 

1. P. ferrugalis HB. Framv. glänsande rostgula med brun 

eller gråbrun inblandning, med brungrå, brunkantade disk- 

fläckar, med antydan till inre tvärlinje och en fint tandad, 

svartgrå yttre tvärlinje. Bakv. grå med antydan till tvär- 
linje och mittpunkter. Vbr. 20—21 mm. — Sk.; en gång 

träffad. 
Larv grön med mörkare, gulvitt infattad rygglinje och vitaktiga 

sidorygglinjer, brunaktigt, mörkspräckligt huvud och nacksegmentet med 

4 svarta sköldar. Den lever på Stachys, Fragaria, Eupatorium m. fl. 
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PER prunralsstsCHIEF. fölavl 3; fe.75.: Framyv.. brangra 

med askgrå inblandning, med mörkare brunkantade disk- 

fläckar och brunaktiga tvärlinjer, av vilka den yttre, som 

är starkt tandad, bakom diskfältet gör en stark bukt inåt 

vingmitten. Bakv. mörkgrå med spår till tvärlinje, WVbr. 

225 mm ——; Sk. —>Ån su (6,7); allm: 
Larv starkt varierande, vanl. grön med vitaktig, mörkkantad rygg- 

linje, ljusare huvud och svartspräcklig nacksköld; lever på Urtica, 

Stachys m. fl. 

ME onguinalalis, £., Som troreg.., men, mindre, med. bredare 

vingar. Vbr. 18—20 mm. — Lappl.—Dlr, Smål. (6, 7); i 
bergstrakterna. 
P. stachydalis ZCK. Mycket lik Pprausta sambucalis. 

Framv. gråbruna med mörkbruna tvärlinjer och våglinje; 
yttre tvärlinjen otandad, på utsidan begränsad av en rad 

vitgula fläckar; en rund vitgul, fläck innanför yttre tvär- 

linjen och en likaledes vitgul, av en svart punkt tudelad 

fläck i diskfältet. Bakv. som framv., med en gulvit fläck- 

rad utanför tvärlinjen och tre större sådana fläckar i mitten. 

Mbr.- 19— 20 mm. — Sk. 
Larv grön, ovan vitaktig, med mörkgrön rygglinje, ljusa segment- 

gränser och gulaktigt huvud; lever i spunna rör på Stachys silvatica. 

VERDE GascasESCHIRES öfavl 35 fe 70: Bramvs ljust 

guldgula, i synnerhet vid framkanten brunpudrade; tvär- 

linjer och våglinje bruna; yttre tvärlinjen starkt inåtsvängd 
bakom diskfältet; diskfläckarna brunkantade; utkanten, en 

stor fläck innanför yttre tvärlinjen och en fläck i disk- 

fältet rent gula. Bakv. av framvingarnas grundfärg med 

tvärlinjer och kantstrimma brunaktiga. Vbr. 21—23 mm. 

SRS (oro: NS (RSA 
Larv grön med breda, vitaktiga sidoryggstrimmor och brunaktigt 

huvud; lever bl. a. på Verbascum. 

egenart IBS lav me ggr Eramv. blekt.ockragula 

med ring- och njurfläck, tvärlinjer och vingspets ljust rost- 

bruna; yttre tvärlinjen starkt insvängd bakom diskfältet. 

Bakv. gulvita med vingspetsen, diskfläcken och en tvär- 

linje mer eller mindre tydligt brunaktiga. VWVbr. 22—24 

mm. — Sk.—Lappl. (7, 3). 
Larv gulgrön med gulaktigt huvud och mörkare rygglinje; lever på 

Tussilago, Ranunculus, Plantago m. fl. 
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Nå 
P. nebutalis. FB. favli3, fier yo. PIkoföreg. nieniikanave 

(i synnerhet hos 2) mycket mörkare, tätt gulgråpudrade, 

varigenom teckningen blir otydlig. Bakv. hos SJ vitaktiga 

med brungrått utkantband och tvärlinje, hos 2 enfärgat 

brungrå » Vibr.t19—21mm; = Lappl-"Ango(prsj 
Larven är träffad på Campanula. 

P. decrepitalis H.S. Framv. vitgrå, mer eller mindre brun- 

pudrade, med 2 stora brungrå fläckar i diskfältet och 2 

tandade tvärlinjer, i utkanten en brungrå skuggning. Bakv. 

vita med tvärlinje och utkantstrimma brungrå. Vbr. 22— 

25 mm. — Lappl.—Uppl. (6, 7); huvudsakl. 1 fjälltrakter. 
Larv grönaktig med gulaktigt huvud och vitkantade mörka längs- 

strimmor. 

P. olivalis: SCHIFF. Tavl.. 3; fig. 79. Framv. brungra med 

2 vita fläckar i diskfältet, av vilka åtm. den yttre är fyr- 

kantig, samt en tredje utanför denna vid yttre tvärlinjen 

och 2 tandade mörka tvärlinjer, den yttre bakom disk- 

fältet starkt insvängd. Bakv. vita med svartgrå mittfläck, 

otydlig tvärlinje och mörk utkant. Vbr. 22—25 mm. — 

Sk.—Mdpd. (6, 7). 
Larv grön med svarta punktvårtor; lever på Lychnis, Actea, Sta- 

chys, Hunmulus m. fl. 

58. Sikt. Pyrausta ScHR. 

Ant. och palper som föreg. I bada vingatna utga lib, E S S S 2 

III; och IV, ur diskfältets bakhörn. 

Artöversikt. 

Se föreg. släkte. 

P. terrealis. IR: Tavl. 3, fig..30. HFramv. med skarpispets; 

brungrå, i utkanten mörkare, med otydliga mörka tvär- 

linjer, den yttre otydligt tandad, i bakre delen starkt in- 
svängd, på utsidan smalt ljuskantad. -Bakv. av samma 

färg som framv. med starkt svängd: tvärlinje:  Vbri 20 

mm. — Sk.—Uppl. (6, 7). 
Larv grön med svartpunkterat huvud, små svarta punktvårtor och 

mörk ryggstrimma; lever på Solidago virgaurea. 
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VPNerscalist SGMIRES + tiavl.s3; Heds Som soregst men 

vingar med mera rundad spets, ljusare, något gulaktigt 

grå, yttre tvärlinjen skarpare tandad. Vbr. 21—25 mm. 

FÖRSE NNRVasterbin(5sto): 
Larv grå med punktvårtor, huvud och nacksköld svarta; lever på 

åtskilliga växter, såsom Rhinanthus, Lathyrus, Solidago och Urtica. 

P. sambucalis SCHIFF. Tavl. 3, fig. 82. Mycket lik Pzo- 

nea stachydalis (se denna!), men den gulvita fläcken i disk- 

fältet är odelad och under densamma finnes en mindre 

töckantioritlacka bo VIDET 23624 0mm— "Sk UPpPIiG; 7): 
Larv vitgrön med mörkare längsstrimmor och gulaktiga ledgränser; 

lever på Sambucus, Convolvulus, Ligustrum m. fl. 

P. flavalis SCHIFF. Vingar citrongula, de bakre ljusare. 
Framv. med brunaktiga diskfläckar och tvärlinjer och 

skugglik våglinje. Bakv. med mörk tvärlinje och utkant- 
linje. Vbr. 25—29 mm. — Sk.—Sdml. (7). 

Larven uppgives leva på Galium mollugo. 

Pi nubilalis: HB. Tavl 3, fig. 83. Framv. ockragula, hos 

S starkt överdragna med brunt, så att endast vingroten, 

en fläck i diskfältet, en strimma utanför yttre tvärlinjen 

samt själva utkanten äro gula, varemot mittfältet och ett 

tvärband på våglinjens plats äro gråbruna; hos 8 äro 
framv. ockragula eller rödgrå. Tvärlinjer och våglinje 

starkt tandade. Bakv. mörkare (JS) eller ljusare (2) grå 
med gulvitt tvärband. Vbr. 22(S)—30 (2) mm. — Sk. (6). 

Larv rödaktig med svarta punktvårtor och huvud; lever i stammen 

av humle, hampa m. fl. 

P. erealis HB. Tavl. 3, fig. 84. Framv. olivgrå—oliv- 
gröna—mörkt olivbruna, hos 2 mörkast, med en otydlig, 

svagt svängd, gulvit yttre tvärlinje, en dylik strimma längs 

utkanten och stundom en fläck av samma färg vid disk- 

fältets slut. Bakv. ljusgrå—svartgrå med ett ljusgrått, hos 

2 otydligt, tvärband. Vbr. 18—24 mm. — Sk.—Lappl. 

(7, 8); på sandfält. 
Larv grön- eller gråaktig med mörka punktvårtor; lever på Gna- 

phalium. 

P. commäixtalis WLK. Framv. askgrå—gulgrå, mittfältet 
föga mörkare, med en mörk yttre, otydlig, tandad tvärlinje. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). DÖ 
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Bakv. askgrå—brungrå med mörkare mittlinje och utkant. 

Vbr. 22 mm. — Lappl.—Jämtl., Häls. (6); på myrar. 

Pocespiualis ISCHIFE:s ! Tavl4, fig: 85.0 Eramv. jollygta 

med roströd eller brun inblandning; diskfältets mörka 

ring- och njurfläck med ljusare kärna; utanför diskfältet 
ett mörkare, snett tvärband till vingspetsen. Bakv. brun- 

gra med ett bågformigt, gulvitt, bredare tvärband och ett SRS 

smalare utkantband. Teckningar stund. mycket otyd- 

liga. Vbr. 16—19 mm. — Sk.—Jmtl. (5, 7); allm. på 

torra ställen. 
Larv grön med mörka längsstrimmor och små svarta punktvårtor; 

på rotbladen av Gnaphalium och Plantago. 

P. sanguinalis L. Tavl. 4, fig. 86. Framv. gula; fram- 
kanten, ett brett mot framkanten bredare och kluvet 

tvärband och ett brett utkantband purpurröda. Bakv. 

ljusgrå med otydlig, ljus, bågböjd tvärstrimma. Vbr. 13 

7 mn SK. 
Larv grön, stund. något rödaktig, med gulaktigt huvud och små 

svarta punktvårtor; på Thymus. 

P. porphyralis SCHIFF. Tavl. 4, fig. 87.. Framv. purpur- 

bruna med blygrå inblandning, med en rund och en smalt 

trekantig guldgul fläck vid framkanten nära spetsen och 

ofta 1I—2 små gula punkter i diskfältet. Bakv. svart- 
aktiga med vitgult tvärband och en ljus, otydligare strim- 

ma vid utkanten. Vbr. 14—17 mm. — Sk.—Lappl. (5, 6). 
Larv mörkgrå med ryggstrimma och huvud gula; på Mentha och 

Origanum. 

P. purpuralis L. Tavl. 4, fig. 89. Framv. purpurröda 

eller purpurbruna med en mindre framkantfläck, en större, 
rundad fläck därbakom samt en halvmånformig inkant- 

fläck (de 3 fläckarna tillsammans bildande en hos f. con- 
Jjunctalis STRAND sammanhängande, yttre tvärlinje) guld- 

gula samt guldgula fläckar vid vingroten och (2) i disk- 
fältet och smal gul strimma vid utkanten, vilken senare 

saknas hos f. demarginalis STRAND. Bakv. svarta med 

gul diskfläck, gult tvärband och en smal, gul, purpur- 

fjällig utkantstrimma. 2:dra gen. f. chermesinalis GN. är 

större, med bredare gula teckningar; f. ostrinalis HB. 

är mindre, mörkare, med smalare och mattare, mera vit- 
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gula teckningar. Vbr. 15—22 mm. — Sk.—s. Västerb. 

och Jämtl. (5—9); allmän. 
Larv grön med fina ljusa längslinjer och ljusbrunt huvud; på 

Mentha, Nepeta, Plantago m. fl. 

VentaukaranSe. mlavigA, fg.od. Bramv. svattbrunak ljust 

purpurpudrade, som föreg. med 2 guldgula fläckar bakom 

varandra vid framkanten och en inåt svartkantad linje av 

samma färg vid bakkanten samt 2 punkter i diskfältet. 

Bakv. svarta med framtill något bredare guldgult tvär- 

band, som stund. ej helt når framkanten. VWVbr. 14—16 

mm. — Sk.—Lappl. 

Larv något mörkare än föreg.; på Origanum, Mentha m. fl. 

URtfalcatals GGN. fav 4) ig. 88. Skild frånkföreg. en- 
dast genom det i översikten nämnda samt vanl. något 

större vingbredd. Bakvingarnas kantband är ända från 

bakkanten jämnt tilltagande i bredd. — Sk. 
Larv ljusgrå med 2 mörka längsstrimmor, små svarta punktvårtor 

och ljusbrunt huvud. 

P. nigrata Sc. Tavl. 4, fig. 91. Vingar svartbruna med 

svag purpurskiftning; båda paren med ett brett, bakom 

mitten plötsligt smalare och där dubbelböjt band, som 

efter böjningen återfår sin förra bredd; framv. stundom 
med fin vit diskpunkt. Vbr. 13—18 mm. — Sk., Gottl. 

(7); på torra ställen. 
Larv grön eller brun med svarta punktvårtor; på Thymus och 

Origanum. 

Västiein gularast va Having 92: Somiforegrtimenifram:- 

vingarnas vita tvärband nästan rakt eller svagt sling- 

rande; tvärbandet på bakv. svagt böjt. Vit diskfläck 

Saknas pIVbE. mp gö man Sk Ög. IGottls(7==9): 
Farv gulgrå med svarta punktvårtor och gulbrunt, svartpunkterat 

huvud; lever på Salvia. 

P. albofascialis TR. Tavl. 4, fig. 93. Framv. svartbruna 

med purpurskiftning och vitaktig pudring, bakv. svarta; 

båda paren med bågböjt vitt tvärband. Vbr. 13—14 
mm. — ÖL, Gottl. (6); på alvarmark (Gottl.). 

Larv gulaktig; lever i stor brun fläckmina på Inula. 

P. hamalis THNBG. (= nyckthemeralis HB.). Tavl. 4, 
fig. 94. Båda vingparen vita, vid roten gråpudrade, 
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med breda svarta utkantband; framv. med 2 svarta disk- 

fläckar, bakv. med I. oMbfilo-—-200mm- -—— RV amatoc)h 

Uppl.—s. Västerb. (6, 7); sälls. 
Larv på Vaccinium myrtillus. 

18: Pi funebris: STRÖM. Tavl:4, fig:95. Allasvingar svarta 

med två stora, runda, vita fläckar; framv. dessutom med 

en vit punkt i diskfältet. Vbr. 19—20 mm. — Österg. 

—Lappl. (6—38). 
Larv ljust gulgrön med mörkare ryggstrimma och gulaktigt huvud; 

lever på undersidan av rotbladen på Solidago virgaurea. 

59. Slkt. Heliothela GnN. 

Ant. hos J nästan nakna. Palper håriga med utskjutande 

kort ändled. Bipalper något utvidgade genom fjällbekläd- 

naden. Vingar korta. 

I. H. atralis HB. Tavl. 4, fig. 96. Vingar svartbruna, framv. 

metallskimrande, bakv. med vitgul mittfläck utanför disk- 

faltets. tvarnibba. Vb 210 miner Skor 

2. Fam. Fjädermott. Pterophoride. 

Fjärilar av 12—32 mm. vingbredd. Antenner trådformiga, 

kortcilierade. Palper av växlande form och storlek. Bipalper 
förkrympta. Sugrör väl utvecklat, spiralrullat. Punktögon 

förkrympta eller otydliga, sällan tydliga. Ben mycket långa 

och smala med starkt förlängda höfter; skenben stundom 

genom fjällbeklädnaden förtjockade på mitten eller i spetsen; 

de långa bakskenbenen med mitt- och ändsporrar; I. tars- 

lederna starkt förlängda. 

Framvingar smala, långsträckta, djupt, stundom till över 

halva längden, kluvna i två flikar. Bakvingarna genom tvenne 

djupa klyvningar delade i tre smala, fjäderlika flikar. 
I framv. mynna I—IL, i framkanten, den senare oftast i 

själva framhörnet, II; i framflikens bakhörn, om sådant finnes, 

III, och IIL, som äro mycket korta och svagt utbildade, 
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mynna i själva utskärningen, III; i bakflikens framhörn, IV, 
1 dess utkant och IV, vanl. i bakhörnet, om sådant finnes. 

Av analribborna finnas V och «4, som vid roten är försedd 

med en slynga, bildad av den reducerade Bb. I bakv. mynna 

de mycket svaga III, och III, i främre inskärningen, medan 

den bakre, djupare inskärningen är riktad mot V eller mel- 

lan denna och IV>; a finnes. Såväl i fram- som i synnerhet 
i bakvingarna kan reduktion eller sammansmältning av rib- 

bor förekomma. Bakvingarna äro försedda med hållhake. 

Äggen äro avlångt rundade, ofta något tillplattade, glän- 
sande, vit-, gul- eller grönaktiga. 

Larverna äro av mycket växlande form, än långsträckta, 

än korta och tjocka, stundom med välvd rygg, stundom starkt 

tillplattade. Huden är vanl. klädd med korta borst, stundom 
med vita, i spetsen kulformiga hår. VWVårtorna växla i storlek 

och äro klädda med 1—flera borst, som stundom äro stjärn- 

likt ordnade. Bukfötterna äro 5 par, försedda med en halv- 
krans. hakar, hos en «del reducerade och utan hakar. Lar- 

verna leva antingen fritt eller i lös vävnad på blad, blommor 

eller omogna kapslar eller också inuti stjälkar eller korg- 
blomstriga växters blomfästen, alla (utom Platyptilia rhodo- 
dactyla) på örter. 

Pupporna äro smärta med långt tillspetsad bakända; av 

bakkroppslederna äro blott de tre främsta orörliga. Mellan- 

kroppen är försedd med 2 längsgående ryggkölar, som ofta 

fortsätta på bakkroppen och där bära tornar, taggar eller 

borst; bakkroppen dessutom med sidokölar. Pupporna äro 

fästa medelst sista bakkroppsleden antingen horisontellt 

med ryggsidan nedåt eller hängande med huvudet nedåt; 

några förpuppas i en silkesvävnad. 

Fjärilarna sitta på lägre växter eller på marken; i vila hållas fram- 

vingarna horisontellt utsträckta, ofta något vecklade kring de hopveckade 

och dolda bakvingarna, antennerna döljas under vingarna, och bakbenen 

hållas upplyftade. De flyga i skymningen. 

Flertalet arter uppträda i en, några i två generationer. De övervintra 

vanl. såsom larver, stundom såsom ägg eller fullbildade. 
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Även rörande pterophoridernas norrländska utbredning har förf. haft 

förmånen av meddelanden från doktor L. TRAFVENFELT. 

Oversikt av larvernas näringsväxter. 

1. Örter (inkl. dvärgbuskar). 

Achillea: Platyptila pallidactyla, Antennaria: Platyptilia tesseradac- 

tyla, Aquilegia: Amblyptilia punctidactyla, Calluna: Amblyptilia acantho- 

dactyla, Clinopodium: Amblyptilia acanthodactyla, Convolvulus: Alucita 

pentadactyla, Pterophorus monodactylus, Erica: Amblyptilia acanthodactyla, 

Erodium: Amblyptilia Ppunctidactyla, FEupatorium: Adaina microdactyla, 

Galium: Stenoptilia bipunctidactyla, Geranium: Amblyptilia acanthodactyla, 

ÅA. punctidactyla, Geum: Oxyptilus didactylus, Helichrysum: Platyptilia 

tesseradactyla, Hieracium: Oxyptilus ericetorum, O. heracii, O. parvidactylus, 

O. piloselle, Pterophorus scarodactylus, Inula: Pterophorus lithodactylus, Knau- 

thia: Stenoptilia bipunctidactyla, Lactuca och Lampsana: Pselnophorus bra- 

chydactylus, Leonurus: ?Oxyptilus didactylus, Linaria: Stenoptulia bipuncti- 

dactyla, Nepeta: Amblyptilia acanthodactyla, Ononis: Amblyptilia acantho- 

dactyla, Pelargonium: Amblyptilia acanthodactyla, Petasites: Platyptilia 

gonodactyla, Pieris: Oxyptilus hieracii, Pulmonaria: Alucita tetradactyla: 

Salvia: Amblyptilia acanthodactyla, Saxifraga: Stenoptilia pelidnodactyla, 

Scabiosa: Stenoptilia bipunctidactyla, Scutellaria: Stenoptilia bipunctidac- 

tyla, Senecio: Platyptilia calodactyla, P. nemoralis, Pterophorus osteodac- 

tylus, Solidago: Platyptilia calodactyla, Pterophorus osteodactylus, P. tephra- 

dactylus, Stachys: Amblyptilia acanthodactyla, Succisa: Stenoptilia bipuncti- 

dactyla, Tanacetum: Platyptilia ochrodactyla, P. pallidactyla, Thymus: Alu- 

cita  tetradactyla, Tussilago: Platyptilia gonodactyla, Vaccinium: Ambly- 

ptilia acanthodactyla, Veronica: Oxyptilus didactylus, Stenoptilia pterodaciyla. 

23 RBUSKAr: 

Rosa: Platyptilia rhododactyla. 

Översikt av släktena. 

I; Eramyv. kluvna till "mitten eller djupare; on esremst 

3. Ålucita. 

II. Framv. grundare kluvna. 
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A. Framv:s framflik täml. bred, i utkanten snett avskuren, 

med tydligt bakhörn (vid II5); fig. 2 a och b. 

I. 3. bakvingeflikens bakkantfransar med en (någon 

gång otydlig) fläck av svarta fjäll. Främre fram- 

vingeflikens utkant mindre starkt sned; fig. 2 a. 

JARL PRE 

Fig. 2. Framvingeflikar av a Platyptilia, b Stenoptilia, c Oxyptilus, 

d Pterophorus, e Pselnophorus, f Alucita (efter SPULER). 

a. 3. bakvingeflikens svarta fläck i yttre hälften av 

bakkanten, nära spetsen. 

1. Platyptilia: Eucnemidophorus. 

b. 3. bakvingeflikens svarta fläck i bakkantens mitt. 

a. Palper långa och smala med lång ändled. 

1. Platyptilia. 

0. Palper tjocka, från sidorna hoptryckta med 

mycket kort ändled. 2. Amblyptilia. 

2. 3. bakvingefliken utan svart fläck i bakkantens fran- 

sar. Främre framvingeflikens utkant starkt sned; 

fer: De 3.  Stenoptilia. 
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B. Framv:s framflik smalt tillspetsad utan hörn vid IIs; 

dess utkant och bakkant således i samma linje; fig. 
2 c—Ee. 

I. Framv:s bakflik med antydan till bakhörn, bredare 

överimittenganividarotenbag:21c,d: 
a. 3. bakvingefiiken med en fläck av svarta fjäll i 

bakkantens fransar. Framv:s bakflik i spetsen 

skärformig. 4. ÖOxyptilus. 
b. 3. bakvingefliken utan svart fläck i bakkanten. 

Framv:s bakflik ej skärformig. 
5. Plterophorus o. 6. ÅAdaina. 

2. Framv:s bakflik utan spår till bakhörn; fig. 2 e. 

7. Pselnophorus. 

I. Underfam. Platyptiliine. 

Framvingarnas diskfält utåt tvärt avskuret. Tredje bak- 

vingefliken med blött en längsribba (2). 

Ta SlktsPlatyptilia "Eks. 

Framvingarna inskurna till högst !/38. Pannan (utom hos 
I. arten) med koniskt utskott och tofslikt utstående fjäll. 

Framvingarnas båda flikar med tydligt bakhörn. I framv. 

utgå II, och II, tydligt innanför diskfältets framhörn, II; och 

II, på gemensamt skaft från själva hörnet, II; från tvärribban; 

NE OK 

Artöversikt. 

I. 3:dje bakvingefliken mycket kort, knappt nående vingens främre in- 

skärning. — Undersl. Eucnemidophorus WALLGR. 1, P. rhododactyla. 

II. 3:dje bakvingefliken av normal längd. 

A, Palper och panntofs ung. dubbelt så långa som huvudet; panntofsen 

nående till palpernas spets. 

1. Bakskenb. gulvita, över vardera sporrparet mer ell. mindre tyd- 

ligt rostbruna. Framv. ockragula, vanl. med tydlig brun teck- 

P. ochrodactyla. NN ning. 
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2. Bakskenb. från mitten till spetsen likformigt rödbruna. Framv. 

rostgula utan tydlig teckning. 3. P. pallidactyla. 

B. Palper och panntofs på sin höjd av huvudets längd. Panntofsen 

når ej palpernas spets. 

1, Större arter (fvl. 1o—13 mm.). Framv. med blott en ljus tvär- 

linje (över båda flikarna nära utkanten). 

a. Framv. gråbruna med obetydlig gul inblandning och stark vit- 

pudring i mittfältet. 1. bakvingefliken undertill utan ljus tvär- 

strimma, på sin höjd med en otydlig ljus fläck. 

4. P. gonodactyla. 

b. Framv. ockragula. 

a. Mindre (fvl. 1o—11 mm.). 1. bakvingefliken undertill i 

regel med en vit tvärlinje nära spetsen. 3. bakvingefli- 

kens svarta bakkantfläck punktformig. 53. P. calodactyla. 

Större (fvl. 14—135 mm.). 1. bakvingefliken- säll. med an- 

tydan till en gulaktig tvärlinje. 3- bakvingeflikens svarta 
SS 

fläck täml. lång, streckformig. 6. P. nemoralis. 

2. Mindre (fvl. 9 mm.). Framv. med 2 vita tvärstrimmor, en invid 

inskärningen, en (som hos föreg.) nära utkanten. 

7. P. tesseradactyla. 

P. rhododactyla F. Tavl. 4, fig. 97. Framv. rödaktigt 
rostbruna med ljusare flikar och två ljusa tvärstrimmor, 
av vilka den inre är mera obestämd och den yttre går 

invid inskärningen. 3. bakvingefliken vit, vid spetsen rost- 

brun. Fvl. 9—10 mm. — Sk.—Uppl. (6, 7). 
Larv grön, framtill med 2 vitaktiga rygglinjer och däremellan en 

brunröd mittstrimma; lever i rosenknoppar. 

P. ochrodactyla SCHIFF. Framv. ockragula med mörkare, 
brunaktiga skuggfläckar, av vilka en trekantig framkant- 

fläck mitt för klyvningen vanl. är tydlig. Fransar å båda 
flikarna vitgula med svart rotlinje. Fvl. 12 mm. — Sk.— 

Uppli(7; 3): 
Larv grön med fina svarta vårtor; mörkgröna rygglinjer och gul- 

vita sidolinjer; lever på Tanacetum vulgare. 

P. pallidactyla HB. (Bertrami RÖSSL.) Tavl. 4, fig. 98. 

Framv:s grundfärg blekgul, starkt överdragen med rost- 
röda fjäll, så att grundfärgen blott på få ställen är synlig, 
t. ex. vid bakkanten, i närheten av diskpunkterna och utan- 

för den bruna framkantspunkten. Teckningen otydligare 
än hos föreg. art, som den mycket liknar. Fvl. 12 mm. 

FÖRSkos. Mäastetbs.(7505)- 
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Larv olivgrön med 3 vita längslinjer på var sida och små svarta 

ryggvårtor; lever på Achillea ptarmica och millefolium (även Artemisia), 

såsom ung mellan sammanspunna blad, senare i stammen. 

P. gonodaciyla. SCHIFF.  Tavli 47 feg. 09. Hbramv.med 

mörkbrun trekantig framkantfläck mitt för inskärningen. 

Den mörka linjen längs roten av I. framvingeflikens ut- 

kantfransar avbruten av en vit fläck. Fvl. 12—14 mm. — 

Sk.—Lappl. (6). 
Larv grönvit med små svarta vårtor, bred röd ryggstrimma och 2 

röda strimmor ovan andhålen samt huvudet, den delade nackskölden, 

analskölden och bukfötterna svarta; lever i blomstängeln av Tusstilago 

och Petasites. 

P. calodactyla SCHIFF. (Zelterstedli ZELL.) Framv. lju- 
sare än föreg. med likartad teckning; den mörka frans- 

rotlinjen som hos denna vanl. med ljust avbrott. — Bl. 

ET appl almännastrisnort: 

Larv i Solidago wvirgaurea. 

P. nemoralis ZELL. Lik föreg. Den mörka framkant- 

fläcken på framv. baktill mera tvärt avskuren; den mörka 

fransrotlinjen i I. framvingeflikens utkant utan ljust av- 

brott. — Lappl.; Norrköping (7). 

P. tesseradactyla L. Framv. med vitaktig grundfärg, starkt 

brungråpudrade med mörk triangelformig fläck i fram- 

kanten och vanl. ett svart tvärstreck innanför klyvningen. 

— Sk.—Jämtl. och s. Västerb. (5, 6). 
Larv mörkt rödbrun med vitaktiga ryggfläckar och svarta vårtor; 

huvud och nacksköld svarta; lever på hösten i stjälken av Antennaria 

dioica och' Helichrysum arenarium, efter övervintringen på de unga 

skotten. 

2. Slkt. Amblyptilia He. 

Framvingarna inskurna till ung. '/4 Pannan med trub- 
bigt utskott och tilltryckt fjällbeklädnad. Båda framvinge- 

flikarna med tydligt bakhörn. 3. bakkantfliken med tand- 

likt utstående svart fjällfläck. Ribbförgrening som föreg. 

släkte. 
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Artöversikt. 

Framv. rödaktigt brungrå. Inkanten av 3. bakvingeflikens fjälltand i 

flikens mitt. 1. Å. acanthodactyla. 

Framv. svartaktiga, rikligt vit- och gulpudrade.: 3. bakvingeflikens fjäll- 

tand tydligt utanför mitten. 2. ÅA. punciidactyla. 

ÅA. acanthodactyla HB. Tavl. 4, fig. 100. Framv. smala, 
rostbruna, rödbruna eller brungrå med mörkare teckning 
och sparsam vitpudring. I framkanten vanl. en mörkbrun 

triangelformad fläck och ett svart tvärstreck vid klyv- 

ningen; över båda flikarna en ljus tvärlinje. Fvl. 10—11 

mm. — Sk.—Lappl. (6, 7). 
Larv rödaktigt gulgrön med vita längslinjer och stora, flerborstiga, 

vita vårtor; på blommor och blad av talrika örter från olika familjer. 

Å. punctidactyla HW. (cosmodactyla HB.) Lik föreg. Framv. 

bredare, marmorerade; teckning svartaktig, de vita fläc- 

karna större; undersidan svart med djupsvart (hos föreg. 

brun) vitfläckig framkant. De 2 främsta bakvingeflikarna 

undert. svarta (hos föreg. bruna). — Sk.—Lappl. (5—7). 

Larv ljusgrön med vita längsstrimmor och enborstiga vårtor av 

grundens färg; lever i kapslarna av Aquilegia samt i blommor och frukter 

av Geranium och Erodium m. fl. 

3. Sikt. Stenoptilia He. 

Pannutskott koniskt, avtrubbat, tilltryckt fjälligt. Palper 

hoptryckta med mycket kort ändled; mittleden ovan med ut- 

stående fjäll, nästan 3-kantig. Framv. kluvna till !/s; båda 
flikarna med mer eller mindre tydligt bakhörn. Ribbförgre- 

ninektsom foreg., Hg. 2 b. 

I: 

ET 

Artöversikt. 

I. framvingefliken med ett tjockt, mörkt, av vita fjäll omgivet längs- 

streck. 1. S. pelidnodactyla. 

I. framvingefliken utan sådant längsstreck, på sin höjd med en mycket 

fin svart linje eller med enstaka i rad ställda svarta fjäll. 

A. Framkantfransar å framv. mörkbruna. 2. S. bipunctidactyla. 

B. Framkantfransar bilda från vingmitten till spetsen en fin vit linje. 
3. S. pterodactyla. 

S. pelidnodactyla STEIN. Framv. brungrå, i framkanten 

mörkare, i bakkanten ofta gulgrå, i vingmitten och flikarna 
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vitpudrade; vid klyvningen en eller ett par svarta punkter. 

Fvl. 10—12 mm. — Sk.—Lappl. (5, 6). 
Larv grön med bred röd ryggstrimma, brunt, svartfläckigt huvud 

och blekgrön, svartfläckig nacksköld; lever fritt på Saxifraga granulata. 

S. Orpunctidactyla HW. Framv. gråbruna, vid bakkanten 

smalt gulbrunaktiga, med i längsrader stående sparsamma 

och enstaka vita och svarta fjäll; vid klyvningen 2 svarta 

punkter och där innanför ofta ett litet svart längsstreck; 

framfliken med en (ofta otydlig) vit tvärlinje. FEvl. 7— 

10 mm. — Sk.—Dlr. (6—38). 
Larv gulgrön—livligt grön med talrika, korta, svarta borst, vita 

knoppformigt förtjockade hår och vitgula vårtor, bred, brunröd rygg- 

strimma mellan vitaktiga längsstrimmor och gult, svarttecknat huvud; 

lever i stängeln och blomfästet av Scabiosa columbaria eller mellan 

sammanspunna blad på Knauthia och Succisa m. fl. 

S. pterodactyla L. Tavl. 4, fig. 101.  Framv. kanelbruna, 

vid framkanten mörkare, vid bakkanten gulaktiga, med 3 

längsrader av svarta och vita fjäll och 2 mörka punkter 
vid klyvningen. Var. paludicola WALLGR. är mörkare, och 

de i bakre framvingeflikens utkantfransar befintliga mörka 

fläckarna äro förenade till en mörk linje. Fvl. 10—12,5 

mm. — Sk.—Lappl. (6—38), allm. på soliga backar och 

ängar; var. är träffad på sumpmark. 

Larv blekt gulgrön med mörkare längslinjer och vitaktig sidokant, 

svartfläckigt huvud och stora, svartkantade, med flera vita hår försedda 

vårtor; lever fritt på blad, blomknoppar och omogna frön av Veronica 

chamaedrys. 

4. Sikt. Oxyptilus Z. 

Panna utan utskott. Palper längre än huvudet, från si- 

na hoptryckta, framåtsträckta eller något uppatböjda; änd- 

leden smärt och spetsig; mittleden (utom hos O. didactylus) 

i spetsen med en spetsig fjälltofs. Framv. kluvna till över 

!/s; brunaktiga med ljusare gula och mörkare—svarta fjäll. 

3. bakvingefliken med svart fjällfläck i fram- och bakkant- 

fransarna. I framv. utgå II, och II; från II,, eller också har 
I; sammansmält med IL; fig. 2 c. 
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Artöversikt. 

Palper tjocka, täml. rakt framsträckta; mittleden med jämförelsevis stor, 

spetsig fjälltofs; ändleden lika stor som mittleden. 

A. 3. bakvingeflikens svarta fjäll i framkanten kortare än i bakkanten. 

1. Framv. med vita teckningar. 

a. 3. bakvingeflikens spets på båda sidor vitfjällig, på sin höjd 

med några enstaka svarta fjäll; de svarta fjällen gå i flikens 

framkant längre mot roten än i dess bakkant. 1. O. piloselle. 

b. 3. bakvingeflikens svarta fjäll nå i framkanten till spetsen, i 

bakkanten nå de ej helt ut till spetsen; i framkanten nå de 

ej längre mot roten än i bakkanten. STO NMeKkacT. 

Framv. med gul, mera otydlig teckning. 2. O. Bohemanni. 

B. 3. bakvingeflikens svarta fjäll i fram- och bakkanten lika långa och 

i båda kanterna nående till spetsen, där blott några få vita fjäll 

finnas. 

N 

I. 2. framvingeflikens utkantfransar med en vitaktig linje vid roten. 

4. O. ericetorum. 

2. 2. framvingeflikens fransar vid bakhörnet med en smal vit fläck. 

5. O. parvidactylus. 

Palper tunna; mittleden något uppåtböjd, tilltryckt fjällig utan tofs; änd- 

led något lutande, kortare än mittleden. 6. O. didactylus. 

O. piloselle ZELL. Framv. rödaktigt kanelbruna med 

2 vitaktiga tvärlinjer över flikarna; bakflikens utkant- 

fransar vid roten med en vitaktig, otydlig linje. 3. bak- 

vingeflikens svarta bakkantfjäll kortare än hos O. /teraca. 
Fvl. 8—10 mm. — Sk.—Lappl. (6, 7); allm. på torra, 
soliga ställen. 

Larv gulvit med korta, vita, knopplikt ansvällda hår och små vår- 

tor med enstaka, långa, vita borst, gulaktigt, brunfläckigt huvud och 

gulaktig nacksköld; lever i en lös vävnad av bladundersidans filthår på 

Hieracium pilosella. 

O. Bohemannz WALLGR. Skiljer sig från föreg. endast 
genom gulaktig (ej vit), otydlig teckning och genom att 

I. bakvingefliken undertill saknar vit spetsfläck. Moöjl. 

(enl. SNELLEN) en varietet av föreg. — Sk. 

OM keraci ZELL favlud,l fig 1o20 Eramvs mörkt rödr 
bruna med 2 snövita tvärlinjer över flikarna; bakfli- 

kens utkantfransar vid roten med en tydlig, vitaktig linje. 

3. bakvingeflikens svarta bakkantfjäll bilda en tydligare 

tand. än hos OO. piloselle. Fvl. som denna eller något 

större. — Sk.—Uppl. (7). 
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Larv gul- eller grönaktig med blekbruna—brunröda vårtor, begrän- 

sade av röda eller bruna längsfläckar; den genomskimrande tarmen be- 

gränsas av blekgula längsstrimmor; lever i skotten av Hieracium um- 

bellatum. 

4. O. ericetorum Z. Eramv. med färg och teckn. som föreg. 
3. bakvingeflikens svarta fjäll bilda en tjock, svart, rundad 

fläck, som är egendomlig för arten. Fvl. 8 mm. — Sk. 

—0Og. 
Larv smutsigt blekgrön med mörkt genomlysande ryggkärl och stora 

rödbruna, 2-spetsiga rygg- och stora vita sidovårtor, samtliga med stjärn- 

formigt ordnade borst; huvud” gröngult, brunfläckigt; lever på Hiera- 

cium pilosella. 

O. parvidactylus HW. Framv. mörkbruna med 2 snövita 

tvärlinjer över flikarna; bakflikens utkantfransar ha icke 
Unt 

som de föregående någon vit rotlinje utan äro vid roten 

svartbruna, på ett ställe smalt vitt genombrutna, i spet- 

sarna grå. Fvl. 6—7 mm. — BIl., Gottl. 
Larv som O. piloselle; lever som denna på Hieracium pilosella. 

6. O. didactylus L. Framv. mörkt rödbruna med 2 snövita 

tvärlinjer över flikarna och en skarpt vit linje vid roten 
av bakflikens utkantfransar. Skild från alla andra arter 

genom att 3. bakvingefliken i mitten är rent vit med stark 

svart fjällfläck kring spetsen. Fvl. 10 mm. — Sk Ang. 

Larv smutsgrön med mörkare genomlysande ryggkärl, begränsat av 

vita längslinjer, stora vitkantade, delvis bruna vårtor med stjärnformigt 

ställda borst och blekgult, brunfläckigt huvud; lever på Geum rivale (i 

blommorna) och Veronica officinalis. 

2. Underfam. Pterophorine. 

Framvingarnas diskfält med spetsigt utdraget främre hörn. 

Tredje bakvingefliken med 2 längsribbor (V och 2). I framv. 
har II blott 4 grenar, av vilka den första alltid utgår fri, de 

andra fria eller förenade. (Hos A/ucita är II ännu mer redu- 

cerad.) 
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5. SlIkt. Pterophorus GEOFFR. 

Panna platt eller något välvd, glatt och tilltryckt fjällig 
utan fjälltofs. Antenner med förtjockad, från sidorna hop- 
tryckt rotled. Palper smala, framåtsträckta eller något uppåt- 

böjda med kort ändled. Framvingar kluvna till !/g. I framv. 
utgå samtliga grenar av II fria från varandra; fig. 2 d. 

I. 

LI: 

(CO 

Artöversikt. 

Alla skenben i spetsen och mellanskenben i mitten förtjockade genom 

utstående fjäll. (Undersl. Oedematophorus WALLGR.) 1. P. lithodactylus. 

Bakskenben ej, mellanskenben blott i spetsen förtjockade. 

A. Bakskenbenens inre mittsporre betydligt längre än den yttre. (Undersl. 

Pterophorus GEOFFR-) 2. P. monodactylus. 

B. Bakskenbenens mittsporrar av lika längd. (Undersl. Leioptilus WALLGR-) 

1. Bakre framvingeflikens utkant utan punkter. 

a. I. framvingefliken i framkanten mitt för klyvningen med ett 

kort, mörkt streck. 3. P. scarodactylus. 

b. I. framvingefliken utan sådant streck. 4. P. osteodactylus. 

2. Bakre framvingeflikens utkant med svarta punkter. 

a. I. framvingefliken utan mörkt streck i framkanten mitt för 

klyvningen. 5. P. tephradactylus. 

b. I. framvingefliken med ett svart streck i framkanten mitt för 

klyvningen. Adaina microdactyla. 

P. lithodactylus TR. Framv. gulgrå med spridda mörk- 

bruna fjäll; i mitten, stund. ända till roten, och vid roten 

av bakfliken samt bakom det mörka tvärstrecket vid klyv- 

ningen med strimmor av vita fjäll; fransar vid framflik- 

spetsen vita, i bakkanten mörka med ett vitt avbrott, i 

bakflikspetsen mörkbruna, därbakom vita. Fvl. 13 mm. — 

SKB Gotti O 
Larv grön. med :'vit, rödkantad Aggskrinne röda rygg- och gula 

sidovårtor och ljusbrunt huvud; lever fritt på Inula salicina. 

Martino dactylusi Jen milavk An feIo3. CE tamv. brunröda, 

gulröda, rödgra eller gulgrå med vita fjäll i mitten, fram- 

kanten och på flikarna samt svarta fjäll bakom framkanten 

och i bakkanten; vid klyvningen en svart fläck. Fvl. 11 

—13 mm. — Sk.—Uppl. (5—96; 8). 
Larv grön med gulaktig rygglinje och vita sidorygglinjer och sido- 

linjer, vitaktiga vårtor, som på ryggen bära bruna, på sidorna stjärn- 
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formigt ordnade vita borst; lever fritt på Convolvulus arvensis. Fjäriln 

övervintrar. 

P. scarodactylus HB. Framv. vitaktiga, mer eller mindre 

brunpudrade, med en liten rundad mörk fläck något innan- 

för klyvningen. Fvl. 10 mm. — Sk.—Västerb.; Jämtl. (7). 
Larv brungrå med mörkbruna, vitfläckiga ryggplattor; lever i blom- 

mor av Hieracium, bl. a. murorum. 

P. osteodactylus ZELL. Framv. blekt svavelgula, stund. 

med en blekbrun strimma vid framkanten och vid roten; 

vid klyvningen några bruna fjäll. Fvl. 10 mm. — Sk.— 

Lappl. (7, 9). 
Larv grön —vitaktigt brun, med små svarta fläckar, blekröda längs- 

strimmor, små enhåriga vårtor och ljusbrunt huvud; lever i fruktställ- 

ningen av Solidago virgaurea. 

P. tephradactylus HB. Framv. blekt gulvita med enstaka, 
i oregelbundna längsrader ordnade svarta fjäll; framfliken 

med svart punkt i framkantmitten, nära spetsen och bak- 

om spetsen; bakfliken med 3 svartaktiga punkter vid ut- 

kanten; i klyvningen vanl. 1—2 punkter; framkantfransar 

gulaktiga, övriga mera gråaktiga. Bakvingeflikar med en 

svart punkt i varje spets. Fvl. g9—10,; mm. — Dlr.— 

Lappl. (7) 
Larv ljusgrön med mörkgrön, ljuskantad ryggstrimma och otydliga 

gula sidostrimmor, grönt huvud och stora, flerborstiga vårtor; lever fritt 

på Solidago wvirgaurea. 

GS ISIktoAdama bor 

Skild från föreg. genom ribbförgreningen, i det att den 

grenen av II utgår ur 3. grenen. 

Å. microdactyla HB. Framv. blekgula med enstaka svarta 

fjäll, liten svart fläck i klyvningen och svart streck i fram- 

kanten mitt för klyvningen; svart fläck dessutom mellan 

sistnämnda och spetsen, i spetsen och i framflikens bak- 

kant samt 3 punkter i bakflikens utkant. Fvl. 7 mm. — 

Västerg. (Kinnekulle). (6; 7). 
Larv gulvit med små, I1-borstiga vårtor och av enstaka kitinfläckar 

sammansatta, tvärställda ryggplåtar; lever i stammen av Eupatorium 

cannabinum. 
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7. Slkt. Pselnophorus WaALLGR. 

Hjässan med nedåtriktade långa fjäll, panna något välvd 
men utan fjälltofs. Palper smala, något uppåtböjda, med kort 

ändled. Skenbenen vid sporrfästena förtjockade genom fjäll. 
Framv. djupt kluvna, dock ej till mitten; flikarna utan bak- 

hörn. 3. bakvingefliken utan svart fjallfläck i bakkanten. 

Il; i framv. utgår (olikt alla föregående) icke ur diskfältets 
tvärribba utan från II,, som förenad med II; utgår ur disk- 
fältets framhörn; fig. 2 e. 

TEA Gkackydactyls IR Hlavll4, fig 04; Hramv. mörk- 

bruna, stund. med otydlig, gulaktig fläck i diskfältet och 

gulvita strimmor i bakre delen av vingen, vid klyvningen 

en gulaktig bågformig flack, avbruten av en större svart 

punkt i själva klyvningsvinkeln. Fransarna med vit fläck 

i framkanten vid mitten, strax utanför klyvningen och i 

spetsen, i framflikens bakkant, i klyvningsvinkeln, 2 sådana 
i bakflikens bakkant. Även bakv. med några sådana fläc- 
kar. Fvl. 9—10 mm. — Sk., Bl. (6, 7). 

Larv blekgrön med mörkare ryggstrimma, blekbrunt huvud och 

stora vårtor med långa mörka borst och kortare vitaktiga hår; lever på 

Lactuca muralis och Lampsana. 

d- Skt Alucita 1L. 

Panna platt eller något välvd med tilltryckta fjäll. An- 

tenner med förtjockad rotled. Palper smala, framåtsträckta 

eller något uppåtböjda, med kort ändled. Framvingeflikar 
mycket smala och spetsiga, något bakåtböjda. Bakvinge- 

flikar mycket smala, 3. fliken utan svart fjällfläck.  Ribb- 

systemet mycket reducerat. I. framvingefliken genomlöpes 

av II, som ofta är ogrenad, stund. har tvenne korta grenar 

(II; och IL) till framkanten; fig. 2 f. 

Artöversikt. 

I. I. framvingefliken utan mörka punkter i kanten. 

Å. Större (fvl. 1o—11 mm.). Hjässa och panna bruna; mellan anten- 

nerna en fin vit tvärlinje. 1. Å. tetradactyla. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 2 
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B. Mindre (fvl. 6—9 mm.). Hjässa och panna av framv:s vita färg. 

2. ÅA. malacodactyla. 

II. I. framvingefliken i kanten med mörka punkter. Snövit, sidenglän- 

sande art. 3. Å. pentadactyla. 

I. Ås tetradactyla L: "Tavl:4, fig. 105. Framv: gulvita med 

otydliga gulbruna strimmor, i framkanten mörkbruna; fli- 

karnas fransar vanl. utom i framflikens spets mörkbruna, 

någon gång blott fransspetsarna bruna, då även vingen i 
övrigt är ljusare (f. meristodactyla HOFM.). — Sk.—Dlr. 
(6—3). 

Larv ljusgrå, starkt vitgråhårig, med svartaktiga tvärlinjer och 

vårtor; längs fötterna en gul strimma; huvud gulbrunt; lever på Pul- 

monaria och Thymus. 

N Å. malacodactyla ZELL. Framv. gulvita, nästan utan teck- 

ning, 1 framkanten blott svagt brunaktiga; fransar vit- 

aktiga, endast i bakflikens bakkant svagt brunaktiga. — Sk. 
3. Å. pentadactyla L. Tavl. 4, fig. 106. Båda vingparen snö- 

vita, sidenglänsande med fina, strödda, svarta fjäll på mitt- 

ribborna likasom i bakre framvingeflikens bakkant. Fvl. 

15—16 mm. — s. Sv. (7, 8). 
Larv blekgrön med vita sidorygglinjer, gulaktigt huvud och brun- 

aktiga och vitaktiga stjärnformigt ställda hår på svarta vårtor; lever 

(övervintrande) på Convolvulus. 

3. Fam. Mångflikade fjädermott. Orneodidee. 

Fjärilar av 13—17 mm. vingbredd. Antenner trådfor- 

miga, kortcilierade. Palper stora, något uppåtböjda; mitt- 
leden bred, trekantig, starkt fjällbeklädd; ändleden smal, glatt 

och spetsig. Bipalper saknas. Sugrör väl utvecklat, spiral- 
rullat. Punktögon finnas. Ben ej förlängda. 

Båda vingparen äro nästan till roten kluvna i tre flikar, 

av vilka i sin tur den första är något mindre djupt kluven i 

två, den andra i tre flikar; vardera vingen synes således djupt 

kluven i 6 linjesmala, fiäderlika flikar. 
I framv. mynna I och II, i framkanten; 1. fliken genom- 

drages av II;, från vilken II, —II, utgå som korta grenar till 
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Hikens) framkant; 13 2.0 diken löper Il; ein3s II 104: TIK, 4 

SURLNVA ock OSV ST medan V saknas ochon utlöpes i vin- 

gens bakkant. Bakvingarnas 1.—5. flikar genomdragas av 

samma ribbor som i framv., medan 6. fliken genomlöpes av «a. 
Bakvingen har hos SÖ 1 hållhake, hos 8 2. 

Larverna äro vitaktiga utan teckning, något välvda med 

djupa ledgränser och tydlig sidokant. Huden är försedd med 

fina, spetsiga korn och bär små borstvårtor. Bukfötterna med 
hakkrans. Våra arter leva i skotten eller blommorna av 

Lonicera-arter. 
Pupporna äro korta och tjocka; vila inspunna på marken. 
Fjärilarna flyga i skymningen; deras vingställning i vila synes av fig. 3. 

De övervintra. 

Fig. 3. Orneodes hexadactyla från buksidan; fotografi av levande 

exemplar. — Foto A. TULLGREN. 

Litteratur. 

H. D. J. WALLENGREN. Skandinaviens fjädermott. — K. V. A. Handl. 

1859. 

O. HOFMANN. Die Orneodiden des paläarktischen Gebietes. — Iris XI. 

E. MeyrIiIcK. Fam. Orneodid&e. — Genera insectorum. Bruxelles 1910. 

1. Slkt. Orneodes LATR. 

Artöversikt. 

I. Falpändled kort, föga utskjutande ur mittledens fjäll. 

1. O. dodecadactyla. 

II. Palpändled lång, nästan lika lång som mittleden. 2. O. hexadactyla. 
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I: 

N 

O. dodecadactyla HB. Vingar blekt gulgrå; framv. med 2 
breda, brungrå, vitkantade band, av vilka det yttre, sma- 
lare,' i framkanten börjar med ett enstaka fjäll. Tvär- 
banden fortsätta nästan lika breda och tydliga över bakv. 
Vbr. 13—16 mm. — Sk. 

Larv rödaktigt gul, undertill vitaktig med gult, svartkantat huvud; 

lever i ansvällda unga skott av Lonicera xylosteum. 

O. hexadactyla LL. Fig. 3. Vingar blekt gulgrå; framv. 
med 2 brungrå, gulaktigt kantade tvärband, av vilka det 

yttre i framkanten börjar med en fläck. Bakv. utan tvär- 

band. 'Vbr. 13—16 mm. — Sk.—Uppl. 
Larv gul med genomlysande mörk tarm; huvud och nacksköld mör- 

kare; lever i blommorna av Lonicera, i synnerhet L.: periclymenum. 

Förklaring av tavlorna. 

Tavl 1. 

Aphomia sociella &. 2. Galleria mellonella g&. 

Crambus salinellus. 4. Crambus tristellus 2. 

margaritellus. 6. falsellus. 

pinellus. 8 mvyellus. 

chrysonuchellus. IO. hortuellus. 

pratellus. 25 ) alienellus. 

ericellus. 14. » pascuellus. 

Platytes cerussellus. 16. Platytes alpinellus. 

Chilo phragmitellus &. 18. Schoenobius forficellus 9. 

Homoeosoma sinuellum. 20 Plodia interpunctella. 

Ephestia kuehniella. | 22. Ephestia elutella. 

Ancylosis cinnamomella. 24. Pempelia ornatella. 

Hyphantidium terebrellum. 26. Euzophera pinguis: 

Zophodia convolutella. 28. Nyctegretis achatinella. 

Tavl. 2 

Hypochalcia ahenella. 30. Catastia marginea auriciliella. 

Metriostola vacciniella. 32. Selagia argyrella. 

Salebria betule. 34. Salebria palumbella. 

semirubella sanguinella. 36. Nephopteryx hostilis. 

Polopeustis annulatella. 38. Dioryctria abietella, 

Phycita spissicella. 40. Acrobasis Zelleri. 

Mvyelois cribrella. 42. Rhodophea advenella. 



101. 

103. 

105. 
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Cryptoblabes bistriga. 

Aglossa pinguinalis. 

Herculia glaucinalis. 

Nymphula rivulalis. 

» nympheata. 

Cataclysta lemnata. 

Perinephele lancealis. 

Tavl. 

Eurrhypara urticata. 

Scoparia murana tuoniana. 

crat>egella. 

Syllepta ruralis. 

Evergestis extimalis. 

Nomophila noctuella. 

Phlyctenodes sticticalis. 

Cyn&eda dentalis. 

Microstega pandalis. 

Pionea prunalis. 

» lutealis. 

» olivalis. 

Pyrausta fuscalis. 

> nubilalis. 

Tavl. 

Pyrausta cespitalis. 

» porphyralis. 

» purpuralis. 

» nigrata. 

» albofascialis. 

funebris. 

Platyptilia rhododactyla. 

> gonodactyla. 

Stenoptilia pterodactyla. 

Pterophorus monodactylus. 

Alucita tetradactyla. 

Fig. 1—14 äro svagt förstorade (1: 

98. 

100. 

IO2L 

104. 

106. 

I8I 

Hypsopygia costalis. 

Pyralis farinalis. 

Cledeobia angustalis. 

Nymphula stagnata. 

Paraponyx stratiotata &. 

Stenia punctalis. 

Psammotis pulveralis. 

Scoparia centuriella. 

» letella. 

Orenaia alpestralis. 

Evergestis frumentalis. 

> straminalis. 

Phlyctenodes verticalis. 

Diasemia litterata. 

Titanio schrankiana. 

Mesographe forficalis. 

Pionea verbascalis. 

» nebulalis 29. 

Pyrausta terrealis. 

» sambucalis, 

» &realis &S- 

Pyrausta sanguinalis. 

> falcatalis. 

» aurata. 

» cingulata. 

» hamalis. 

Heliothela atralis. 

Platyptilia pallidactyla. 

Amblyptilia acanthodactyla. 

Oxyptilus hieracii. 

Pselnophorus brachydactylus. 

Alucita pentadactyla. 

1,1), fig. 15—56 i naturlig storlek, 

fig. 57—70 en obetydlighet förminskade, fig. 71—384 i naturlig storlek, fig. 

85—z06 starkare förstorade (1: 1,3). 



Branchinecta och Polyartemia i 

Härjedalen. 

Av 

O. Lundblad. 

Till mitt förut i tidskriften? lämnade meddelande an- 

gående ovanstående båda kräftdjur ber jag härmed få foga 
följande anteckningar för att något fullständiga bilden av ar- 

ternas frekvens och uppträdande i Härjedalen. 

Under besök sistlidne augusti månad (8:de—16:de) vid 

Helagsfjället med omkringliggande högplatå i nordvästra Härje- 

dalen konstaterades Branchinecta paludosa såsom allmänt, 

eller t. o. m. mycket allmänt, förekommande litet varstädes 

bland fjällen. Den fanns i de allra flesta tjärnar, dock ej i 

vilka som helst. Tjärnarna voro alltid tämligen grunda (på 
sin höjd ett par decimeter), rätt små, aldrig sjölika, vattnet 

var klart och vegetationen minimal, nästan uteslutande be- 

stående av glesa Carer-stånd. Bottnen var som oftast all- 

deles kal (således utan de här i fjällen så ofta förekommande, 

täta Amblystegium-mattorna) och utgjordes av gråaktig lera 

eller småsten och grus. Så framt dessa betingelser voro 

uppfyllda, kunde man nästan vara säker på att finna djuren. 

I dylika tjärnar tog jag dem såväl norr, öster som söder 

om Helagsfjäll; förutom vid själva Helagshyddan (se bilden) 

i ett par tjärnar sydöst om Snusesjön cirka 980 m. ö. h. 

omedelbart invid Jämtlandsgränsen, i ett par tjärnar på Jel- 

gatsåives sydsluttning cirka 1045 m. ö. h., i tjärnar nordväst 

om Helagshyddan cirka 1025 m. ö. h. och på Östra Helags- 

1 1914, pag. 159: Some new localities for Polyartemia forcipata 
FIscHER and Branchinecta paludosa (O. F. MÖLL.) in Sweden. 
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skaftet samt slutligen söder om fjället på spridda ställen 

av högplatån söder om sjöarna Vitvattn och Kroktjärn, här 

på en medelhöjd av 1000 meter. På flera av dessa lokaler 

uppträdde arten i stim, räknande hundratals individer, vilka 

oavlåtligt simmande jagade varandra. Exemplaren, såväl 
hannar som honor, voro mycket kraftigt utvecklade. Honorna 

buro talrika ägg, vilka voro mogna och vid konservering 

i sprit lossnade ur säcken. Hannarna, som äro störst, nå 

N 
J 

| i X | 4 
) 

| h Vv LÅ MM & / 

Förf. fot. 9/g 1915. 

Liten, med Carer beväxt tjärn vid Helagshyddan. Fyndort för Branchi- 

aecta. Höjd över havet cirka 1030 m. I bakgrunden Helagstjället. 

en längd av ända till 23 mm. Arten visar således alls 

inga degenerationstecken på denna sin sydligaste lokal 

hos oss. — De flesta exemplaren voro fullvuxna. Unga 

träffades högst få, detta i motsats till förhållandet i fjol en 

månad tidigare (jfr den citerade uppsatsen), då inga individ 

ännu voro riktigt färdigbildade. Branchinecta förekom även 

i en tjärn belägen i passet mellan Stora och Lilla Axhögen 

(nära Mittåkläpp) på 1112 meters höjd över havet, den högst 
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belägna fyndorten i Härjedalen. Även här voro de stora 

och fullvuxna. 

Slutligen förtjänar också anmärkas fynd av Branchinecta i 

en av Folotjärnarna,' densamma i vilken förra året Polyar- 
ftemzta hittades. Detta är rätt intressant, emedan härigenom 

sydgränsen för Branchinecta 1 Sverige förskjutes ytterligare 

några mil söderut till 62 43! N. Även ur en annan synpunkt 
är lokalen av intresse. Den ligger nämligen ända nere i 

björkregionen på blott cirka 900 meters höjd. Temperaturen 

var i pölen + 17 CC. kl. ta30 el m. dem 16 auguster SdAsom 

lektor EKMAN i brev upplyst mig om och som vidare fram- 
går av hans arbete »Ostracoden aus den nordschwedischen 

Hochgebirgen»,” pag. 171 ovan jämte not, har han endast 

en enda gång funnit Branchinecta 1 björkregionen (vatten- 

temperaturen + 14,8” C. kl. 8 e. m.). Nämnas bör också, att 

även de exemplar, jag fann i nyssnämnda lilla, tidvis rätt 

starkt upphettade pöl, voro stora och kraftiga. 

Vad Polyartemia forcipata angår, så har jag ej mycket att 

tillägga. I Folotjärn, där den förra året togs, fanns den nu 

ej (kanske redan utgången för året?), men däremot togs den 
i högre liggande trakter, så t. ex. i en liten tjärn en Halv 

mil nordväst om Helagshyddan tillsamman med Branchinecta. 

Vattentemperaturen var + 17” C. kl. 4 e. m. Vidare i en 

tjärn på sydsluttningen av Östra Helagsskaftet. Den synes 

föredraga liknande tjärnar som Branchinecta, men förekommer 

nog sparsammare än denna. Äfven Polyartemia var nu full- 

växt och exemplaren åtskilligt större än de förra sommaren 

funna. 
Alla nu nämnda fyndorter ligga i regio alpina (utom 

Folotjärn). Ehuru flera andra, även i regio alpina liggande 

tjärnar på andra ställen i Härjedalen undersökts under den 
förflutna sommaren, ha dessa båda krustacéer ej där kunnat 

anträffas. Så t. ex. synas de saknas i nordöstra Härjedalen. 

Där var däremot ofta Bythotrephes longimanus allmän; denna 

1 Folo sammanhänger med /fölunge. Ej utsatta på Generalstabens 
karta (Ljusnedalsbladet, 1: 100,000), men belägna strax söder om Djupdals- 

bäcken vid Mittåkläpp och någon kilometer söder om Hågnvallen. 

2 I Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in 

Schwedisch-Lappland, geleitet von Dr. AXEL HAMBERG. Bd. IV, Lief. 2. 
Stockholm 1908. 
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art är ju dock ej på långt när så nordlig eller fordrande i 
sitt uppträdande.! Visserligen hyser också nordöstra delen 

av landskapet en mängd i regio alpina uppskjutande fjäll, 
men dessa äro dock enstaka toppar eller höjdsträckningar 

och i varje fall isolerade från de mera sammanhängande, 

högre massiven västerut. 

1 Så t. ex. förekom den i en liten, med rik vegetation beväxt, rätt 
grund tjärn i barrskogen vid Långå, Härjedalen (cirka 450 m. ö. h.). Tjär- 

nen upphettas starkt (+ 16? C. kl. 2 e. m.; mulet) och innehöll f. ö. ty- 
piska varmvattensdjur. 



Anteckningar om våra vattenhemi- 

pterer. 

Av 

O. Lundblad. 

Såsom ett litet bidrag till kännedomen om våra hemi- 

pterer, i första hand beträffande deras utbredning, må följande 

rader publiceras. Ehuru vår hemipterfauna, åtminstone till 

vissa delar, särskilt vad angår heteroptererna, är ganska väl 

känd och varit sa t. o. m. ratt länge, tackovarewvalamitan. 
stående hemipterkännare — varigenom kännedomen om vårt 

lands fauna på sin tid fick ett mycket stort försprång fram- 

för kringliggande länders — så har likväl på senare år hos 
oss icke mycket nytt kommit till vår kännedom om denna 

djurgrupp. Dock ha en hel del smärre bidrag influtit, vari- 

genom så småningom vår fauna riktats med flera nya arter, 

men de allra flesta av dessa bidrag hava avhandlat mera 

sydliga fyndorter, framför allt Skåne, Västergötland, Fårön, 

Gotska Sandön etc. Från Stockholmstrakten föreligga dess- 

utom ett par uppgifter -— så t. ex. inregistrerades i vår fauna 

Hydrometra gracilenta HORV. därifrån. Från trakter norr 

härom har dock ingenting nytt publicerats (förutom mina 

»Notiser» i en föregående årgång av denna tidskrift), varför 
jag hoppas, att följande meddelande möjligen kan hava något 

intresse ur entomogeografisk synpunkt, isynnerhet som de 

nyssnämnda bidragen söder ifrån huvudsakligen röra land- 

faunan. Som mina uppgifter ingalunda grunda sig på syste- 

matiskt, utan blott på mera tillfälligtvis gjorda insamlingar, 

lämna de ingen fullständig bild av faunan tillhörande de be- 

handlade grupperna. Beträffande Uppland torde dock de allra 

flesta av där förekommande arter också vara iakttagna. Då 
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i det sista sammanfattande, ehuru nu rätt ålderstigna arbetet 
över våra heteroptera hemipterer, nämligen O. M. REUTER'S 

utmärkta och ännu alltjämt anlitade och lika användbara bok, 

många av utbredningsuppgifterna grunda sig på ofta mycket 

gamla meddelanden, så har jag ej trott det vara olämpligt, 

utan tvärtom, efter vad jag hoppas, till någon nytta att med- 

taga. alla anträffade arter, även om åtskilliga av dem redan 

förut finnas anförda. Detta så mycket mera, som uppgifterna 

ofta, som nämnt, äro av äldre datum och väl kunna behöva 

granskas ånyo. Och ej nog härmed: faunan genomgår även 

förändringar. Här nedan anföras fynd huvudsakligen från 

norra hälften av Uppland, från Gästrikland och från Härjedalen. 

Grupp I. Hydrocorise. 

Fam. Corixidee. 

Micronecta KIRKALDY. 

M. minutisstoma LL. — Såväl utbredningen av denna art 
hos oss som också dess levnadssätt och uppträdande torde 

vara föga kända. 

Arten är en utpräglad sjöform. Från Tyskland finnes 

dock uppgift om att den också vistas 

i floder och bäckar; detta förekom- 

mer även i vårt land rätt ofta, ehuru 

arten ej når någon rikare utveckling 

på dylika lokaler." Vid stränderna 

av leriga åar har jag flera gånger 
funnit den i Uppland (se nedan). Den 

träffas ej gärna i smärre vattendrag, 

utan bebor strandbältet i sjöarna, 

vare sig vattnet är grumligt eller 
klart, vanligen där vegetationen är 

riklig, eller kanske rättare innanför 

Eg den rika växtligheten av säv, vass 
Micronecta minutissima IL. > så Ve 

för APR och nate. Kanske föredrager den 

lösare botten, men den skyr dock tre starkt kitiniserade dorsal- ” 

sköldarna skimra igenom. ingalunda stengrund, såsom bevisas 
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t. ex. av dess nedan anförda uppträdande i Vikarsjön liksom 

troligen även i många andra av våra norrländska sjöars sterila 

litorala områden. Också i Mälaren har jag ofta observerat 
den bland sten. Om man lyfter upp en större sådan, finner 

man de små djuren, som bruka sitta därunder, hastigt kila ut 

åt alla håll. I de flesta fall uppehåller den sig dock på mjuk 
botten. Här må anföras några iakttagelser från Mälaren, där 

jag oftast haft tillfälle att träffa på djuret. 
Om man en varm solskensdag på våren, t. ex. i slutet 

av maj, när vattnet är uppvärmt, försiktigt närmar sig den 

långgrunda stranden, skall man, om lyckan är god, få se 
stora svärmar av JMicronecta-larver, somliga sittande stilla på 

bottnen, andra livligt kringsimmande. Vid minsta oförsiktiga 

rörelse skrämmer man dem lätt, och de fly då utåt mot dju- 
pare vatten, men komma snart upp igen. Djuren leva, som 

nämnt, sällskapligt, ofta i rent av otroliga mängder. Som 

exempel härpå vill jag nämna en enkel beräkning från den 

22 maj I91I, enligt vilken ungefär 500 exemplar funnos per 

kvadratmeter. Det var rätt stora sträckor av bottnen, som 

hyste så täta skaror av dessa små djur. Men icke alltid ser 
man dem i sådana massor, även om de finnas på platsen. 

Vid kyligare och mulen väderlek befolka de nämligen ej 

gärna det allra översta vattenskiktet, utan synas med för- 

kärlek gå något litet djupare ned. Så t. ex. voro de följande 
dag ("/s), då himlen var mycket mulen, så gott som för- 
svunna från stranden, och man såg endast till dem, när de 
kommo upp för att förnya sitt förråd av luft. Naturligtvis 

äro dessa larver ej häller lika allmänna varje år och på 

varje plats. 
Längre fram på sommaren är arten icke så talrik som 

på våren, och det vill synas, som om en synnerligen stor 

procent av larverna går förlorad. Många exemplar ha väl 
då dött, eller möjligen dukat under för fiender." Angående 
utvecklingen må nämnas, att mot mitten av juni 1913 voro 

de flesta av de tidigare samma vår iakttagna larverna utbil- 

dade till imagines, ehuru dock ännu rätt talrika ungar syntes. 

! Jfr vad MUCHARDT säger om Hebrus pusillus i Ent. tidskrift 1906, 

p. 127. Aven denna art förhåller sig på liknande sätt. Likaså Mesovelia 

furcata (se nedan). 
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Ej sällan har jag iakttagit ett mycket fint, men dock 

fullt märkbart, sirpande ljud, som höres, där djuret före- 

kommer i mängd. 

Fyndorter. Uppland: Mälaren, flera ställen. Halmsjön, 

Lunda socken. På senare stället ymnigt förekommande. 

Hågaån vid Uppsala. Fyrisån samt dess tillflöden. Alsta- 
sjön, Nysätra socken. — Gästrikland: Vid banken i Gävle 

hamn. Flera exemplar i brackvatten bland nate. Testeboån 

vid Gävle och Strömsbro. Hillesjön, Hille socken, varest 

larver iakttogos i stora skaror bland vid stranden flytande 

gammal vass !9/6 1915. Valsjön, Valbo socken. Ösjaren, 

Högbo socken. Trösken vid Upplandsgränsen. — Västman- 

land: Sagåns utflöde i Oxfjärden. — Hälsingland: Varpen 

vid Bollnäs. — Härjedalen: Linsällsjön, Linsälls socken 
(sandstrandsjö, nästan utan vegetation). Ljusnans vattenom- 

råde, t. ex. Ransjön, Linsälls socken, och Vikarsjön, Hede 

socken. I den senare samlades i juli 1913 imagines i det 

klara strandvattnet. Bottnen var här stenig och utan vege- 

tation. Vikarsjön är, så vitt jag känner, en av de nordligaste 

lokalerna i Sverige. Arten är även känd från Ljungans om- 
råde (TRYBOM 1885). 

Cymatia FLOR. 

C. coleoptrata FABR. — En mera sydlig och i Svealand 
rätt sällsynt art. 

Fyndorter. Uppland: Uppsalatrakten på ett par ställen, 

t. ex. i Fyrisåns översvämningsområde bland gräs vid Ultuna. 

Garnsviken vid Sigtuna. Branshammarsjön, Alsike-Vassunda 
socknar. Lydingesjön, Stavby socken. Svartsjön, Odensala 

socken. Den sistnämnda sjön är intressant genom sin yppiga 

vegetation, i mycket påminnande om Tåkerns. Sjön är också 

mycket grund. Cymata förekom i otroliga mängder. Det- 

samma är förhållandet i vissa delar av Täkern. — Västman- 

land: Sagån nära dess utlopp i Oxfjärden. Från andra trak- 
ter av landskapet har jag sett exemplar. — Gästrikland: 

Vid banken i Gävle hamn togs !'/; 1915 ett exemplar i brack- 

vatten bland nate. Detta är nordligaste kända lokal hos oss. 
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C. bonsdorffi SAHLB. — I regel sällsynt, liksom före- 
gående, eller åtminstone sparsamt förekommande. Den uppe- 

håller sig stundom i svagt rinnande vatten. Går långt 

mot norr. 

Fyndorter. Uppland: Några exemplar från en pöl med 

torvbotten vid Skogshyddan, Uppsala. Liten bäck nära Hov- 

gården, Rasbo socken. Svartsjön, Odensala socken, här 
mycket vanlig. — Västmanland: Härifrån exemplar sedda. 
— Dalarna: I en bäck i Leksandstrakten rätt talrik. — 

Gästrikland: Vanlig i en skogstjärn nära Furuvik. Ett 
exemplar taget i en vid havet belägen, men därifrån avstängd 

pöl vid Norrlandet, Gävle. Vatten nästan alldeles sött. — 
Härjedalen: Tjärn mellan Hedeviken och Vemdalen, Vem- 
dalens socken. Flöttjärn nära Lunnäset, Hede socken. 

Corixa GEOFFR. 

Subgenus OCallicoriza BUCH. 

C. preusta FIEB. — Allmän nästan överallt. Den går 

långt åt norr och högt upp i fjällen, där den är den van- 

ligaste corixiden.! 
Fyndorter. Uppland: Uppsalatrakten. Här tagen på vin- 

tern i december under 8 cm. tjock is.” — Västmanland: 

Härifrån exemplar sedda. — Hälsingland: Bollnästrakten. 
— Bohuslän: Förekommer ända ut i yttersta havsbandet i 

små gölar med bräckt vatten. — Gästrikland: Furuvik, 

Trösken. — Härjedalen: Talrik på flera ställen i Vemdalens 
och Hede socknar, där den är tagen i regio subalpina på 

Oxsjövålen och Sonfjället samt Särvfjallen. Vid Helagsfjäll, 

Storsjö socken, träffas den mycket ofta i tjärnar i regio alpina. 

Subgenus Corizxa GEOFFR. 

C. hellensi SAHLB. — Arten lever i sakta rinnande vatten, 

vid Uppsala vanligtvis i små, ofta leriga rännilar, där den 

1 Vad som här säges om fjällen gäller, såsom framgår av vad som 

nämndes i början av uppsatsen, endast Härjedalen. 

? Corixa-arterna övervintra i vatten. 
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uppehåller sig i den sparsamma vegetationen. 'Den är på de 

flesta ställen sannolikt rätt sällsynt. 
Fyndorter. Uppland: Liten bäck vid Hovgården, Rasbo 

socken. Librobäck vid Börjevägen, Uppsala, flera exemplar 

av båda könen i april 1915. Hågaån vid Kvarnbo, Bond- 
kyrko socken. 

C. sahlbergi FIEB. — Denna är i Uppland en av de van- 

ligare, kanske den allra vanligaste Corira-arten. Hur långt 
den går mot norr är ej med säkerhet känt, men troligtvis 

uppnår den rätt höga breddgrader. 
Fyndorter. Uppland: Litet varstädes. — Bohuslän: 

Exemplar sedda härifrån. — Gästrikland: Allmän omkring 

Gävle. 

C. linnei FIEB. — Rätt spridd, men icke på långt när 

så allmän som föregående art. 
Fyndorter. Uppland: Omkring Uppsala förekommer den 

flerstädes. Lydingesjön, Stavby socken. — Västmanland: 

Exemplar härifrån sedda. — Gästrikland: Sjön Trösken vid 
Upplandsgränsen, den nordligaste fyndorten för arten hos oss. 

C. distincta F1IEB. (Syn. C. vernicosa WALLENGREN). — 

På de flesta undersökta ställen sällsynt. 

Fyndorter. Uppland: I SS vid Uppsala. — Dalarna: 
I 2 i Leksandstrakten. — Härjedalen: I 3 (ovanligt litet 

exemplar) är funnen vid Ortholmen, Hede socken, i en liten 

tjärn i barrskogen. Detta torde vara den nordligast kända, 

säkra fyndorten hos oss. 

C. striata L. — En allmän och långt åt norr gående art. 
Fyndorter. Uppland: Vid Uppsala och i Mälaren är den 

synnerligen allmän och tävlar i detta avseende med C. sa/hl- 

bergi och preusta. Branshammarsjön, Alsike-Vassunda sock- 

nar. Svartsjön, Odensala socken. — Gästrikland: Kärr vid 

Gävle. I Testeboån vid Strömsbro. 

C. moesta FIEB. -— Arten är förut blott känd från Skåne. 

Fyndorter. Uppland: Vid Uppsala har jag tagit flera 
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exemplar, men arten hör där till de sällsyntare inom släktet. 

— Halland och Bohuslän: Exemplar sedda härifrån. 

C. limitata FIEB. — Förut känd från Skåne, Småland 

och Stockholm. 
Fyndorter. Uppland: Flera exemplar av båda könen fån- 

gade vid Uppsala, men arten förekommer där mycket sparsamt. 

C. semistriata FIEB. — Vidsträckt utbredning i Sverige. 

Fyndorter. Uppland: Omkring Uppsala är den ingen säll- 

synthet; träffas ofta vintern igenom under is. — Västman- 

land: Exemplar sedda härifrån. — Gästrikland: Flera exem- 

plar av båda könen tagna i kärr i närheten av Gävle. — 

Härjedalen: Arten är en av dem, som gå högt upp i fjällen. 

Jag har tagit den i tjärnar på Oxsjövålen, Vemdalens socken; 
på Särvfjällen, Hede socken; på södra Sonfjället, Linsälls socken. 

Tjärnarna voro å alla dessa lokaler belägna i regio subalpina. 

C. fabriciz FIEB. — Sannolikt en mera sydlig form. Dess 

utbredning är dock ännu helt obetydligt känd. 
Fyndort. Uppland: Ett exemplar är funnet vid Uppsala. 

C. fossarum LEACH. — Tämligen allmän, åtminstone 

upp genom Svealand. 

Fyndorter. Uppland: Vanlig på flera ställen vid Uppsala 

i små stillastående vattensamlingar. Vid Gamla Uppsala fun- 

nen i en liten, långsamt rinnande bäck. — Gästrikland: 

QQ funna i Björkeån, Hille socken. — Hälsingland: Jag 

vill erinra mig ha sett exemplar härifrån. — Dalarna: 

Några exemplar tagna vid Leksand. — Härjedalen: 3J och 

2 funna vid kyrkbyn, Lillhärrdals socken.! 

Subgenus Arctocorizxa WALLENGR.” 

Å. carinata SAHLB. — Arten visar en rätt egendomlig 

utbredning, i det den förekommer på västkusten och i Norr- 

! Arten har typiskt 6 gula tvärstrimmor på prothorax. Den ovan 

nämnda honan från Härjedalen har 7 strimmor. 
? WALLENGREN skrev Arctocorisa (Entomolog. tidskrift 1894). Han 

följer härvid FIEBER och ansluter sig till AMYOT & AUDINET-SERVILLE 
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land, men saknas på mellanliggande område, så vitt man 

hittills känner. Säkerligen finnes den även på Sveriges ostkust. 

Fyndorter. Bohuslän: På Blåbärsholmen vid Kristine- 

bergs zoologiska station togos i juni I911 några exemplar i 

svagt bräckt vatten. — Härjedalen: Tjärn vid Ortholmen, 

Hede socken. Lunsjön, Storstalltjärn och pöl vid Långå 

skans, samma socken. — De bohuslänska exemplaren äro 

mindre än de härjedalska. 

Subgenus Macrocorizxa THOMS. 

M. geoffroyi LEACH. — Sällsynt, men spridd långt 

mot norr. 

Fyndort. Uppland: Ett par exemplar äro funna vid 

Uppsala i lergrop vid Ekeby tegelbruk samt i kärr vid Skogs- 

hyddan. 

Fam. Notonectidee. 

Notonecta L. 

N. glauca. — Allmän. Går långt mot norr. 
Fyndorter. Uppland: Vanlig överallt. — Gästrikland: 

Gävletrakten. — Härjedalen: Vemdalen. 

N. lutea MÖLL. — Huru långt arten går mot norr torde 
ej vara med visshet känt, ej häller dess förhållande till före- 

gående art. Dock känd från Lappmarken i Ryssland vid 

GOLINNEbE (SAHEBERG): 
Fyndorter. Uppland: Ej sällsynt i Uppsalatrakten. — 

Flatjedalen: 'Falrik i en liten tjärn 1 Vemdalensisocken 
vid Floda. 

Fam. Nepide&e. 

Nepa L. 

N. cinerea L. — I Svealand vanlig på lämpliga lokaler. 

Utbredningen mot norr mycket litet utredd. 

(Histoire naturelle etc.), vilka visat, att det »rätteligen» bör skrivas Corisa, 

ej Corixa. Då emellertid det senare skrivsättet vunnit burskap och tillika 
är det äldsta, böra vi bibehålla detta och i överensstämmelse därmed an- 

vända motsvarande stavning för resp. subgenera. För ernående av full 

konsekvens härvidlag är därför nödigt ändra Årctocorisa vll Arctocorixa. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 13 
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Grupp II. Geocorisee. 

Fam. Gerrididee. 

Gerris FABR. 

Subgenus Limnoporus STÅL. 

L. rufoscutellatus TLATR. — Går långt mot norr, men 

nordgränsen ej fastställd. 

Fyndorter. Uppland: Allmän överallt, liksom i hela 

Svealand och Götaland. — Dalarna: Ej sällsynt vid Leksand. 

Subgenus Hygrotrechus STÅL. 

ÅH. najas DE GEER. — Förekommer oftast på lugnt fly- 

tande åar och bäckar. Åtminstone norrut sällsynt. 

Fyndorter. Östergötland: Några helt vinglösa exem- 

plar togos vid sjön Stora Fjätmun, Röks socken, i en liten 

beskuggad skogsbäck med rik vegetation. — Gästrikland: 

Ovingade exemplar av båda könen (honorna bärande han- 
narna på ryggen) togos i Jädraån, Högbo socken, i juni 1915. 

Honorna voro starkt utspända av ägg, så att den gulvita 

bindehuden mellan rygg och buk syntes på långt håll som 
ett vitt band. ; 

Subgenus Limnotrechus STÅL. 

L. thoracicus SCHUMM. — Enligt "REUTER synes arten 

med säkerhet vara känd blott från Bohuslän. 

Fyndort. Gästrikland: En vingad hanne togs i Jädraån, 

Högbo socken, i juni I915. 

L. asperus FIEB. — Denna art är mycket allmännare än 

den föregående och går troligen längre mot norden. 

Fyndorter. Uppland: Omkring Uppsala äro några exem- 

plar tagna, såväl vingade som ovingade. Bäck i Rasbo 

socken. — Härjedalen: I ovingad £ i Källsjön, Hede socken. 

I ovingad SJ i Storstalltjärn, samma socken. I ovingad Ph 

regio alpina på Henvålen, Vemdalens socken. Vingade Jd3 
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samt I vingad 82 på södra Sonfjället i regio subalpina, Lin- 

sälls socken. I ovingad 82 samt vingade och I ovingad g i 

regio subalpina vid Malmagen, Tännäs socken. 
Som synes, går arten högt upp på våra fjäll och är åt- 

minstone i Härjedalen ej sällsynt i björkskogen. Här äro 

hannarna vanligen vingade och honorna ovingade. Hos flera 

hannar, både från Sonfjället och Malmagen, voro hemielytra 
vita eller ljusgula mellan de bruna nerverna. 

VWESkarusirisal.. ti Arten ar allmän och nar en vidsträckt 

utbredning. 

Fyndorter. Uppland: Vanlig överallt. — Gästrikland: 

Vanlig överallt. — Härjedalen: Även här ganska allmän. 

L. odontogaster ZETT. — Likaledes allmän och långt 
framträngande mot norden. 

Fyndorter. Uppland och Gästrikland: Allmän överallt. 

— Härjedalen: Allmän. Här är den ofta längvingad. De 

flesta Gerrzs-arter äro som bekant dimorfa, med en makropter 

och en brachypter form. Under det att en del redan i rätt 

sydliga trakter vanligen äro kortvingade — såsom t. ex. najas 

hos oss — uppvisa andra detta förhållande först på mera 

nordliga lokaler, medan de däremot i södra Sverige äro lång- 

vingade. Detta senare är sannolikt fallet med odontogaster, 

som enligt REUTER oftast lär ha korta vingar i Lappland. 

En närmare utredning härav, baserad på stort material, vore 

dock önskvärd. Så synes asperus förhålla sig på ett något 

olika sätt i fjällen, i det hannarna vanligen äro vingade, ho- 

norna ovingade (se ovan). 

L. argentatus SCHUMM. — REUTER nämner arten som 

sällsynt och anför den endast från Östergötland och Stock- 

holm. Jag har funnit den vara vanlig och vitt utbredd i 

Uppland. 
Fyndorter. Uppland: Talrik i Mälarens många vikar. 

Alstasjön, Nysätra socken. Trehörningen, Fundbo socken. 

Håga-ån och Fyrisån. Lydingesjön, Stavby socken.  Halm- 

sjön, Lunda socken (ytterst talrik). — Västmanland: Sagån 
vid utloppet i Oxfjärden. 
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Velia LATR. 

V. currens FABR. — En uteslutande sydlig form. 

Fyndort. Västergötland: 1906 iakttog jag på Kinne- 

kulle en mängd ovingade exemplar av arten. Djuren uppe- 

höllo sig i en liten inne i skogen belägen, starkt beskuggad 

bäck, där de än läto sig föras bort ett stycke med strömmen, 

än hastigt löpte fram mot densamma. De uppträdde rätt 

talrikt tillsamman. Vattnet var svagt porlande. 

Microvelia WESTW. 

M. pygmea DUF. — Att denna lilla art i södra och 

mellersta Sverige ingalunda är så sällsynt som man frestas 

Fig. 2. Microvelia pPygmaa Dur. Fig. 3. Microvelia pPygmea Dur. 

Vänster täckvinge med 6 större, Ovingad &Y med antennerna be- 

silvervita fläckar, av vilka den stående av 3 leder: 

största genomdrages av ett mörkt 

streck. 

tro på grund av litteraturen (där den angives endast från Lund, 

Ringsjön och Västergötland) är alldeles otvivelaktigt. Tvärtom 

synes den förekomma talrikt nästan överallt på gynnsamma 

lokaler. Om utvecklingen vet man föga; iakttagelser från 

Tyskland tyckas tyda på, att där förekomma åtminstone två 

generationer per år. I mellersta Uppland träffar man fullvuxna 

individer från början av april till slutet av september, kanske 

längre. Troligen övervintrar den som imago. En larv har 

jag sett vid Gamla Uppsala den 1 sept. 1913. 

Ehuru jag fångat och undersökt en stor mängd exem- 

plar, har jag likväl ej förrän på sista tiden funnit annat än 

ovingade. : Den ??/5 i år tog jag dock i ett litet kärr vid 
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Sigtuna ett individ med långa, membranförsedda hemielytra. 

REUTER i sin fauna av 1882 nämner intet om frekvensen av 

makropterformen hos oss, men JENSEN-HAARUP framhåller, 

att »Den vingede Form er meget sjelden i det nordlige 

Europa», och KUHLGATZ säger beträffande tyska förhållanden: 
»Geflägelte Imagines seltener als flägellose». Till REUTERS 

skildring av färgteckningen kan fogas, att även membranen 

kan vara försedd med vit fläck, såsom fallet var med mitt 

exemplar (fig. 2). Fläckarnas antal varierar således mellan 

5 och 6 (jfr även KUHLGATZ). 
Ett exemplar av denna art visar en anomali i antenn- 

byggnaden. Antennerna äro nämligen endast 3-ledade (fig. 3). 

Det fångades vid Gamla Uppsala. 

Fyndorter. Uppland: Ailmän i Uppsalatrakten. Brans- 

hammarsjön i Alsike-Vassunda socknar. Trehörningen, Fundbo 

socken. Lydingesjön, Stavby socken. Halmsjön, Lunda 

socken. Sigtuna. — Östergötland: Stora Fjätmun, Röks 

socken. — Gästrikland: Trösken vid Furuvik. Ett skogs- 

kärr strax söder om OÖjaren, Högbo socken. — Härjedalen: 

Ett kortvingat exemplar togs den 15 juli 1915 i en tjärn vid 

Hedeviken, Hede socken, vilket är den nordligaste trakt, 

varifrån djuret är bekant i Sverige. 

Mesovelia MULS. & REY. 

M. furcata MULS. & REY. — Några biologiska iakttagel- 

ser över denna art i Skofjärden, anställda förra året, må här 

meddelas. 

I juni och juli månader iakttogos talrika små larver, 

uppehållande sig bland Potamogeton natans och Polygonum 

amphibium, på vilkas flytblad de bruka vila ut. De voro 

ytterst livliga och kilade undan med stor snabbhet, om de 

oroades. Då jag den 14 augusti återkom till platsen, visade 
sig de flesta vara fullvuxna, alla tillhörande den kortvingade 

formen. Här gäller detsamma, som förut sagts om Micronecta, 

nämligen att djuret som imago är mycket sparsammare än 

som larv. Larverna träffades i stora svärmar löpande om- 

kring hit och dit på vattenytan och voro till ytterlighet 
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allmänna. Av imagines kunde jag däremot först efter åt- 

skilligt sökande få ihop ett 20-tal exemplar. 

På tal om levnadssättet säger KUHLGATZ om denna art: 

»Die Beine offenbar ausser zum Kriechen und Gehen auch 

zum Schwimmen geeignet». Här skulle således det unika 
förhållandet föreligga, att en till Geocorise hörande hemipter 

skulle kunna simma under vattnet! Redan av denna or- 

sak låter påståendet något osannolikt och är i alla händelser 

värt att närmare tagas i betraktande. Nu finnas visserligen 

en del arter av gruppen, om vilka man vet, att de ibland 

ktypa ner ii vattnets La. ts rexsanför VWESENBERG-EENDA 
sitt nyligen utkomna, stora arbete (pag. 104): » Velierne herer 

endvidere til de meget faa Hydrometrider, der foruden at 
Igbe paa Overfladen tillige er i Stand til at bevege sig i 

Vandet. Ikke sjeldent dykker de ned og svemmer af Sted 

med Ryggen opad, men kryber dog langt hyppigere med 

Bugen opad henunder Vandspejlet, helt indhyllede i et Luft- 

lag». Längre fram i samma arbete står (pag. 467): »Saalenge 

Haarbekledningen er i god Orden, er flere af disse Former, 

serlig Gerris og Limnobates,t i den Grad sikrede, at de 

overhovedet ikke kan komme ned under Vandspejlet; andre 

derimod kan dette, men kun idet de kryber ned fra faste 

Genstande; i saa Fald lIlgber de som oftest om paa Over- 

fladehindens Underside (Vela) eller paa Vandplanter; kun 

en enkelt Form /Rhagovelia)” viser Tilpasning til Svoamning»>. 

Av de till gruppen Geocorise hörande arterna, vilka alla på 

svenska kunna kallas »vattenlöpare», leva således våra arter 

normalt ovaxr vattnet, och det är för de flesta en rent meka- 

nisk omöjlighet att dyka ner i vattnet, beroende på den täta 

filt av vattenskyende hår, som betäcker kroppen.” Varken 

en Hydrometra, en Gerris eller en Microvelia är i stånd där- 

till. En Gerris, som av olyckshändelse råkat i den fatala 

belägenheten att få vatten i behåringen och blivit nersköljd 

under ytan, har ju ytterst svårt att reda sig och hart när 

omöjligt att komma på rätt köl igen. Visserligen kan den 

! Här = Hydrometra. 

? Rhagovelia är nordamerikansk. 

3 Möjligen äger även oljeavsöndring rum, såsom hos vissa andra 

vatteninsekter, varigenom kroppen ej låter sig vätas av vatten, 
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långsamt förflytta sig under vatten genom slag av mellan- 

och bakbenen, men rörelserna ske tungt och ovigt, och det 

synes tydligt, att djuret är främmande för situationen. 

Hur det förhåller sig med Mesovelia i berörda hänseende 

"synes vara alldeles okänt. KUHLGATZ' anförande får närmast 

betraktas som en utan grund framkastad hypotes. Den är 

för övrigt alldeles oriktig. Så vitt jag kunnat finna, gå djuren 
aldrig frivilligt ner 1 vattnet och kunna ej alls simma. Då 

t. ex. vid infångandet en del av djuren kommo under vatten, 

fingo de håren i oordning och blevo våta. Liksom Gerris, 
ehuru mycket sämre än denna, kunde de visserligen genom 

artag förflytta sig någon centimeter genom vattnet, men om 

simning i egentlig mening kan ingalunda bli tal. Det går 

mycket långsamt och otympligt, och djuren kunna sedan ej 

vidare taga sig upp till ytan igen utan sjunka till bottnen. 
De röra benen endast i avsikt att fortast möjligt få fast mark 

under fötterna igen. Troligt är, att dessa exemplar, över- 

lämnade åt sitt öde, varit tillspillogivna, om ej tillfalle givits 

demmactWeltertettiurvattnent befintligt fäst föremal tt ex. en 

växtstjälk, åter praktisera sig upp till ytan. 
Jag har även närmare undersökt Mesovelia 1 akvarium 

och har haft rik tillgång till exemplar. Försöker man trycka 
ner ett djur under vattenytan, visar detta sig vara nästan 

omöjligt. Hela djuret är inhöljt i en stor luftblåsa; särskilt 

är luften riklig på undersidan i dess behåring. Har man väl 

fått djuret under vattenytan, skjuter det strax upp igen, 

bryter vattenhinnan och kommer att ligga torrt ovanpå den- 

samma, så framt ej försöket gjorts så våldsamt och oförsik- 
tigt, att håren kommit i olag. Det är således tydligt att 

djuret ej kan simma, men jag vill ingalunda neka till att det 

möjligen kan krypa ner längs en växtstjälk, ehuru jag dock 

ej iakttagit detta. 

Om parningen har jag ej sett några uppgifter. Jag har 

iakttagit den i slutet av augusti. Härvid sitter hannen, som 

är mindre, mörkare och mera långsträckt än honan, upp- 

krupen på honans rygg, såsom ju brukar vara fallet hos 

vattenlöparna. De hanliga genitalsegmenten äro under kopula- 
tionen böjda något till höger. Sannolikt övervintrar den be- 
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fruktade honan bland avfall på stränderna. Blott en gene- 
ration kommer till utveckling per år. 

Fyndorter. O. M. REUTER upptager ej denna art från 

Sverige. Så vitt jag har mig bekant, anföres fynd av den- 

samma från vårt land första gången av G. VON HACKWITZ 
i Entomologisk tidskrift 1910, pag. 243. Uppgiften gäller 

Västergötland, där den hittades talrik vid Källstorp i vege- 
tationsrika sjövikar (ovingade exemplar). 

Uppland: Vanlig å ett litet område i Skofjärden (Mälaren) 

utmed Vassunda socken. . Den ??/& 1915 voro larver mycket 
allmänna i Svartsjön, Odensala socken. Likaså (samma dag) 
i Halmsjön, Lunda socken, där de i tusental sprungo på vid 

stranden flytande vass. Konstaterandet av dessa nordliga 

förekomster är ej utan sitt intresse, om vi betänka, att arten 

så vitt känt egentligen tillhör södra och mellersta Europa. 

Från Finland har den dock länge varit känd”, från Danmark 

däremot först på allra sista tiden. 

Fam. Hebridee. 

Hebrus CURT. 

H. ruficeps THOMS. — Hebriderna gälla för att vara 
sällsynta arter. De äro ej häller de vanligaste bland våra 
hemipterer. Men det är nog med dessa, som med så många 
andra av våra smärre artropoder, att de länge genom sin 

litenhet undandragit sig uppmärksamheten och att man på 

grund härav vet så litet angående deras utbredning. Helt 
visst är det ännu för blott ett fåtal arter, som man funnit 

den verkliga nordgränsen (jfr ovan angående t. ex. Microwvelia). 

Fyndorter. Uppland: Denna förut från Skåne och Öland 
kända art finnes också i Uppland. REUTER uppgiver den som 

förekommande i Sphagnum-tuvor. Vid Gamla Uppsala fann 

jag den ?£/4 1914 några exemplar. Dessa uppehöllo sig 
dock bland Lemma i en liten damm, där de sprungo omkring 

på vattenytan tillsamman med Maicrovelia. Samtliga voro 

1 Då den där går så långt norrut som till Idensalmi, hava vi i Sve- 

rige sannolikt att vänta ännu nordligare fyndorter än Mälaren och de 

övriga ovan anförda. 
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kortvingade exemplar. Ett kortvingat individ togs den ??/4 

1915 bland ÅAmöblystegium 1 ett skogskärr nära Vissjön, Ven- 

dels socken. — Härjedalen: Ett kortvingat exemplar togs 
i Cillhärrdal nära kyrkbyn i mossan vid stranden av en liten 

skogsbäck. 
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Bidrag till kännedomen om den svenska 

skalbaggfaunan. 

Av 

Anton Jansson. 

I nedanstående uppsats äro sammanförda anteckningar 

över fynd av coleoptera gjorda av mig under ferie- och se- 

mesterresor i skilda delar av Sverige och särskilt under exkur- 

sioner i min födelseprovins Nerike, ett landskap, som varit 

ofullständigt undersökt i coleopterologiskt hänseende men som 

rymmer så mycket av intresse i insektgeografiskt avseende, 

att det nog förtjänar sina särskilda kapitel. Anteckningarna 

äro gjorda som tillägg till GRILLS Förteckning över Skan- 

dinaviens, Danmarks och Finlands Coleoptera och om- 

fatta lokaluppgifter dels för ett antal för Sverige nya arter, 
dels för redan förut som svenska kända sällsyntare arter. 

Dessa bidrag till kännedomen om den svenska skalbaggfaunan 

utökas med en del fynd av coleoptera, vilka gjorts av andra 

coleopterologer, vilkas samlingar jag haft tillfälle se. Mera 

kritiska arter ha varit underställda herr EDM. REITTERS i 

Paskau granskning. 

Fam. Carabide. 

Nebria brewvicollis FABR.: Gottland, vid Visby och Etelhem. 

Dyschirius thoracicus FABR.: Gottland, Klintehamn. 

» politus DEJ.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken. 

D. eneus DEJ.: Gottland, Etelhem. 

Panageus crux major L.: Gottland, Etelhem. 
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Cymindis angularis GYLL.: Närke, kalktrakterna vid La- 

torp i Tysslinge socken samt Valön i Stora Hjälmaren. 
Lebia cyanocephala L.: Närke, Örebrotrakten, endast I ex. 

anträffat under mer än 20-årigt samlande. 
Odacantha melanura E. Herr EMIL SANDINS förmodan 

1 Entomologisk Tidskrift, att detta vackra djur har en 

vidsträcktare förekomst i Sverige än äldre uppgifter angifva, 

kan jag bestyrka, i det jag anträffat Odacantha så väl i 

Östergötland vid sjön Tåkern som i Närke flerstädes vid 

Hjälmaren, dock endast Stora Hjälmaren, såsom vid Björk- 

sundet och på Valön. 

Dromius marginellus FABR.: Närke, Halsbergs socken 

(KALEB JANSSON). 
D. linearis OL.: Gottland, Visby vid Snäckgärdet. 

Trechus discus FABR.: Anträffades flera år i sträck lokalt 

talrik i Örebrotrakten, särskilt på de sanka genom Hjälmar- 

sänkningen nyvunna ängarna kring Hemfjärden, men har på 

senare år ej återfunnits. 

UfgDnlares, KGYVILIJSE Börtekommer 1 Närke dels. pa ett 

litet område i Markkärret i Almby socken, dels vid Svartåns 
utlopp i Hemfjärden. I Markkärret, en skarpt avskild forma- 

tion med — såsom dessa anteckningar giva en antydan om — 

rik och intressant skalbaggfauna och rikt lägre djurliv för övrigt, 

lever arten djupt ned i mossan, som kantar en liten skogstjärn. 

På den senare lokalen träffas den under nedfallna löv vid den 

buskklädda stranden av en vik. 
Bembidium quadriguttatum FABR.: Gottland, Åkelösa myr. 

BB. quatuordecimstriatum ”THOMS.: Närke, Alnängarna vid 
Örebro. 

B. Schiippeliz DEJ. Denna nordligare art som WÅNGDAHL 
förut funnit i Hammar i Närke, har jag anträffat vid Svartåns 
utlopp i Hjälmaren. 

Licinus depressus PAYK.: Gottland, i trakten av Visby. 

Amara patricia DUFT.: Gottland, Visbytrakten. 

Å. municipalis DUFT.: Småland, Virserums socken, och 

Närke flerstädes kring Örebro och även i staden, i träd- 

gårdar. 
ÅA. fumelica ZIMM.: Närke, Östra Mark i Almby socken. 

ÅA. ovata FABR.: Närke, I ex. i Örebrotrakten. 
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A. montivaga STURM. Av denna lättskilda, praktfullt 
mörkt grönskimrande art fann jag i juni månad 1904 I ex. 

söder om Örebro. Ny för Sverige. Känd bland annat från 

Tyskland och flera lokaler i Finland. 

ÅA. convexior STEPH.: Småland, Virserums socken, och 

Södermanland, Fiskeboda i Julita socken. 

ÅA. curta DEJ.: Gottland, 2 ex. i trakten av Visby. 
Calathus piceus MARSH.: Skåne i Kulla-Gunnarstorps- 

parken. 

Synuchus nivalis PANZ.: Gottland, Visby i Palissaderna. 

Anchomenus ruficornis FABR.: Gottland, Visby. 

Å. parumpunctatus FABR.: Gottland. 

Å. gquadripunectatus DE GEER: Gottland, I ex. vid Visby. 

ÅA. dorsalis PONT.: Gottland, Etelhem. 

Harpalus rubripes DUFT.: Gottland flerstädes och Närke 

i kalktrakterna vid Latorp i Tysslinge socken samt vid Örebro. 

HH. anxiusi DUET. Denna I Sverige endastifrann Skane; 

Öland och Gottland förut kända art har en märklig isolerad 

förekomst på Vinön i Stora Hjälmaren. Den träffas här under 
stenar i gruset på en lokal, som med sina lågvuxna tallar och 
enar och xerofila växtlighet för övrigt rätt mycket erinrar 

om en bit öländsk eller gottländsk natur. 

Acupalpus flavicollis STURM.: Närke, vid lergropar söder 

om Örebro. 

Fam. Haliplidee. 

Haliplus obliquus FABR.: Gottland, Etelhem. 
H. lapponum THOMS. Ett litet ex. av en Haliplus, som 

företer de för ÅH. lapponum utmärkande kännetecknen, har 

jag funnit i en pöl vid Etelhem på Gottland. REITTER, som 
i sin katalog upptar Jlapponum endast som varietet till 7. 

fulvus FABR., anser också exemplaret vara H. lapponum. 

Fam. Dytiscidae. 

Hygrotus decoratus GYLL.: Närke, Örebrotrakten. 

Coelambus Marklini GYLL.: Oland, Borgholm. 

Bidessus unistriatus ILL.: Närke, Markkärret. 
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Deronectes Halensis FABR. Synes vara en art, som på 

senare decennier utbrett sig allt mera. Den är numera ytterst 

allmän i Närke i bäckar och dammar med lerbotten i Örebro- 

trakten, och jag har dessutom funnit den talrikt flerstädes på 

Gottland och i Skåne. 
Hydroporus notatus STURM.: Öland, Borgholm. 

VE Sca leszanusn SPERHS Narke, ettpar ex. I en pol vid 
Svartåns utlopp i Hemfjärden. 

H. vittula ER.: Närke, allmän vårtiden i Örebrotrakten. 

Colymbetes Grapei GYLL.: Östergötland i sjön Tåkern. 

Rantus conspersus GYLL.: Öland i brackvatten vid Stora Rör. 

Ilybius angustior GYLL.: Småland i Virserumssjön. 

Liopterus ruficollis SHALLER: Gottland, Etelhem. 

Fam. Hydrophilidee. 

Plulydrus Sahlbergiz FAUV. Uppgives av THOMSON leva 

1 skogskärr, men jag har funnit den i öppna havsvattnet vid 

långgrunda stränder på Gottland. 
Laccobius decorus GYLL.: Gottland, allmän i brackvatten 

vid Klinte. 

Limnebius picinus MARSH.: Närke, Björksundet i Hjäl- 

maren. 
L. sericans MUuULs. Denna för Sverige nya art fann 

jag talrikt i slammet i ett dike vid Rälla på Öland juli månad 
1914. Förut funnen i Danmark. 

Spercheus emarginatus FABR.: Östergötland i Tåkern. 

Helophorus equalis THOMS.: Öland, allmän i brackvatten 
vid Borgholm och Stora Rör. 

Hydrochus carinatus GERM.: Närke, Björksundet i Hjäl- 

maren. : 

Fam. Georyssidee. 

Georyssus crenulatus ROSSI: Östergötland vid Tåkern. 

Fam. Staphylinide. 

Emus hirtus L.: Öland, Stora Rör. 

Trichoderma pubescens DE GEER: Närke vid Örebro. 

Platydracus stercorarius OL.: Oland vid Borgholm. 
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Ocypus olens MÖLL.: Gottland, I ex. vid Etelhem. 

O. Eeneocephalus DE GEER: Gottland, Klintehamn. 

O. compressus MARSH.: Gottland, talrikt vid Visby i Pa- 
lissanderna under stenar 1 juni månad. 

Plalonthus lepidus GRAV.: Närke, Latorp i Tysslinge 
socken. 

Othius fulvipennis ER.: Närke, i skogar kring Örebro. 

Nantholinus atratus HEER: Närke, i en Formica rufa-stack 
i skogen Reträtten vid Örebro. 

Lathrobium fovulum STEPH.: Närke, Markkärret. 

L. longulum GRAV.: Närke, Markkärret. 

Cryptobiuwm fracticorne PAYK.: Närke, allmän i Markkärret. 
Stilicus rufipes GERM.: Närke, Örebrotrakten. 

S. affinis ER.: Närke, Halsbergs socken (KALEB JANSSON). 

S. orbiculatus PAYK.: Närke, Örebrotrakten. Vinön i 

Stora Hjälmaren. 
Myrmedonia limbata PAYK.: Närke, Örebrotrakten. 

Zyras collaris PAYK.: Närke, enstaka ex. i Markkärret 

och vid Hjälmarstranden i Almby socken. 

Microglossa nidicola FAIRM.: Småland, fyra ex. i 
ett bo av Hirundo riparia. Ny för Sverige. Allmän i strand- 

svalans bo i Torneå lappmark i Finland enligt J. SAHLBERG. 

Phl&eopora angustiformis BAuUDI: Närke, Östra Mark 
i Almby socken, 2 ex. under barken av tall. Ny för Sverige. 

Funnen i Finland vid Hälsingfors och Ladoga-Karelen. 

P, teres GRrRAVv.: Närke I ex. på samma plats som före- 
oående. Småland, Virserums socken, I ex. Ny för Sverige. 

Encephalus complicans ER.: Närke, Markkärret. 

Falagria obscura GRAV.: Närke, Örebrotrakten. 

Calodera uliginosa ER.: Närke, Markkärret. 

C-. aethiops GRAV.: Närke, vid Svartåns utlopp i Hjälma- 

ren, INCEST OREIIOSS 

Ischnopoda leucopus MARSH.: Småland i Virserums socken. 

Uppgiften i GRILLS katalog om artens förekomst i Närke 

grundar sig på ett enda ex. funnet för många år sedan av 

v. häradshövding J. HULTGREN på Stora Holmen vid Örebro. 
På senare år har jag funnit den talrikt i maj och juni måna- 

der löpande på den fuktiga marken i lergropar söder om 

Örebro. 
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I. umbratica ER.: Närke, 2 ex. i Markkärret. Ny för 
Sverige. Funnen i Danmark på Seeland och i Jylland. 

Gnypeta  carbonaria MANNH.: Närke, funnen talrikt på 
lerbotten i diken vid vattenkanten i Örebrotrakten. 

Aloconota currav KRAATZ: Skåne, Kulla-Gunnarstorp. Upp- 

tagen bland de för Sverige nya coleoptera som D. L. UIJTEN- 

BOOGAART funnit på Kinnekulle. 
ÅA. sulcifrons' STEPH.: Närke, Markärret, I ex. 

A. gregaria ER.: Närke, Markkärret, 2 ex. 

Ocpusa maura ER.: Närke, Markkärret. 

Myllena intermedia ER.: Närke, funnen flerstädes såsom 

Markkärret, i Kvistbre socken och vid Björksundet i Stora 

Mellösa socken. 
Myllena minuta GRAV.: Närke, allmän i Markkärret. 

Disochara funebris KRrRaAATZ: Närke, några ex. i 
Markkärret. Ny för Sverige. Funnen i Norge vid Tromsö 

och i Finland. 
D, obscura KRAATzZ: Närke, I ex. i Markkärret. Ny 

för Sverige. Funnen i Finland och Tyskland. 

Sphenoma abdominalis MANNH.: Närke, vid Svartåns ut- 

lopp i Hjälmaren, talrik under nedfallna löv. 

Placusa complanata ER.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken under barken av tall. 
Pseudosipalia cesula ER.: Av denna art, som enligt 

THOMSON lever hos lilla svarta myran, har jag funnit I ex. 

i Markkärret. 
Schistoglossa viduata ER.: Närke, Markkärret. 
Åtheta incognita SHARP.: Skåne, I ex. vid Kulla-Gunnars- 

torp. 

A. triangulum KRr.: Närke, talrikt i multnande agnar 
i Örebrotrakten. Ny för Sverige. Känd från Italien, Frank- 

rike, Tyskland. 
ÅA. pilicornis ”THOMS.: Närke, i skogar söder om Örebro 

talrikt i svampar. 
Metaxya islandica KRAATZ: Närke, I ex. i Markkärret. 

M. punctulata J. SAHLB.: Närke, Markkärret, många ex. 

tagna i mossan vid kärrkanten. Av L. HAGLUND förut på- 

visad som svensk. 
Dimetrota villosula KRAATZ: Närke, Markkärret. 
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Traumoecia nigricornis THOMS.: Närke, Örebrotrakten 
och Markkärret. 

Philhygra palustris K1ESW.: Öland, Stora Rör. 

Anopleta corvina THOMS.: Närke, Ormesta i Almby socken 
1 svampar. 

Thectura cuspidata ER.: Närke, Ormesta i Almby socken 
under barken av björk. 

Dinarea egquatra ER.: Närke, skogen Reträtten söder om 

Örebro i en stack av Formica exsecta. 

ÅAleuonota macella ER.: Närke, I ex. 1 Markkärret. 

Liogluta microptera "THOMS.: Närke, Markkärret. 

Ålaobia scapularis SAHLB.: Södermanland, Fiskeboda i 
Julita socken. 

Trichophya pilicornis GYLL.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken. 

Eucesthetus scaber GRAV.: Närke, Markkärret, där den 

förekommer sparsammare än &£E. leviusculus MANNH. 
Astycops talpa GYLL.: Här och där på den sandiga 

stranden av Hjälmaren, i Närke vid Hjälmarsberg i Almby 
socken. 

Bryocharis analis PAYK.: Närke, Örebrotrakten och 
Almby socken. 

Acidota rufa GYLL.: Närke, Örebrotrakten. 

Pycnoglypta lurida GYLL.: Närke, vid lergropar söder om 
Örebro samt i Markkärret. Träffas i gräset vid vattenkanten. 

Anthobium Marshami Fauv. Ett ex., som sänts till 

mig från herr B. VARENIUS i Hälsingborg och tagits i trakten 

av denna stad, tillhör denna art. Ny för Sverige. 
Phleostiba plana PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken under barken av barrträd. 

Xylodromus monilicornis GYLL.: Närke, på samma lokal 
som föregående och i sällskap med denna. 

Proteinus atomarius ER.: Närke, Reträtten och Adolfs- 

berg vid Örebro. i 

Fam. Pselaphide. 

Euplectus ambiguus REICHB.: Närke, Markkärret i en- 

staka ex. 
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Bythinus puncticollis DENNY: Närke, endast få ex. i Mark- 

kärret, där 5B. bulbifer REICHB. däremot förekommer i största 

ymnighet. 

Bryaxis sanguinea L.; Närke, på en liten holme vid 

Vinön i Stora Hjälmaren. 

Fam. Silphidee. 

Oiceoptoma undara MULL.: Närke, Sannahed i Halsbergs 

socken (KALEB JANSSON). 

Xylodrepa guadripunctara L.: Närke, Essön i Hjälmaren 

(D. LINDBERG); Södermanland, Fiskeboda i Julita socken. 

Fam. Anisotomide. 

Anisotoma cinnamomea PANZ.: Närke, I ex. på en vägg 
i Örebro. j 

Liodes orbicularis HERBST: Närke, Halsbergs socken 

(KALEB JANSSON). 
ÅAgathidium nigripenne KUG.: Närke, under barken av 

asp vid Guttersboda söder om Örebro. 

Fam. Catopideée. 

Choleva intermedia KR.: Närke, 2 ex. flygande över ett 
åkerfält söder om Örebro. 

(EEcAsterozdes FIER ESE I Närkes Tres vi din Vitetstosprir Viby 
socken (J. HULTGREN). 

C. Sturmii Bris.: En 2 i Örebrotrakten juni 1896. 
Ny för Sverige. Funnen förut i Spanien, Erankrike och 
Österrike. 

Sciwodropa scitula ER.: Närke, 1 ex. 1 en rutten svamp i 
skogen Reträtten söder om Örebro sept. 1915. 

Catops nigrita ER.: Gottland, Etelhem. 

Fam. Secydmenide. 

Eutheia plicata GYLL.: Södermanland, Fiskeboda i Julita 
socken. 

MNeuraphes elongatulus. MULL.: Närke, vid Svartåns ut- 

lopp fljälmaren, I exturoktober fÖms. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 14 
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Euconnus rutilipennis M. et K.: Närke, Markkärret 
I. ex. sommaren 1915. Ny för Sverige. Förut funnen nord- 

ligast i Danmark på Seeland. 

Stenichnus exilis ER.: Närke, Hjärsta vid Örebro, I ex. 

under barken av asp. Vid Björksundet vid Hjälmaren även- 
ledesrnese 

Fam. Trichopterygidee. 

Trichopteryx sericans HEER: Närke, Markkärret. 

Åderces suturalis HEER: Närke, Markkärret bland multnad 

bark vid foten av träd. 

Fam. Clambide. 

Clambus minutus STURM: Närke, Örebrotrakten. 

Fam. Nitidulide. 

Meligethes maurus STURM: Närke, Almby socken. 

MNitidula carnaria SCHALLER: Småland, Virserums socken. 

Epure&a thoracica TOoURN. och E. thoracica v. 
suturalis REITTER, I ex. av vardera i en skog söder om 
Örebro. Såväl huvudarten som varieteten nya för Sverige. 
Förut funna bl. a. i Finland. 

E. obsoleta FABR. V. X-nigrum J. SAHLB.: Småland, 
Virserums socken. Varieteten ny för Sverige. 

E. terminalis MANNH.: Närke, Björkön i Stora Hjälmaren. 

E. variegata HERBST: Närke, Björkön i Stora Hjälmaren. 

E. pygmea GYLL.: Närke, allmän i barrskogar söder om 

Örebro. 

E. pusilla ILL.: Närke, allmän i barrskogar söder om 

Örebro. Om våren under bark, på hösten i ruttnande svampar. 

E. boreella ZETT.: Närke, många ex. under barken av 

gran i maj 1913 vid Östra Mark i Almby socken. 

E. angustula ER.: Några ex. under barken av gran i maj 

månad på samma plats som föregående. 

Cryptarcha imperialis FABR.: Närke, Björkön i Stora 

Hjälmaren; Södermanland, Fiskeboda. 
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Fam. Dermestidee. 

Dermestes atomarius ER. THOMSONS uppgift att denna 

art lever under tång vid havskusten och GRILLS lokalupp- 
siter Ski, Hal uBoON., Bl; Sm.; ÖR Uppl., skulle låta en för- 

moda, att arten har speciellt marin förekomst. Den finnes 

emellertid även inuti landet, nämligen vid Stora Hjälmaren, 
där jag funnit den så väl på Valön på ruttnande torskyngel, 

som uppkastats på stranden, som vid Fiskeboda, där den är 

allmän på den sandiga sjöstranden. 
Dermestes laniarius ILL.: Gottland vid Visby. 

Fam. Histeridee. 

Hister funestus ER.: Närke, Örebrotrakten. 

Åtholus quattuordecimstriatus GYLL.: Närke, Örebro- 

trakten. 

Saprinus rugifrons PAYK.: Närke, Vinön i Stora Hjälma- 

ren; Södermanland, allmän på den sandiga stranden vid 

Fiskeboda. 

Gnathoncus punctulatus THOMS.: Närke, Örebro. 

Dendrophilus punctatus HERBST: Närke, funnen dels vid 

Hjälmarsberg i Almby socken i utsipprande almsaft samt en 

gäng i mängd i multnande agnar söder om Örebro. 

Fam. Cucujideée. 

Dendrophagus crenatus PAYK.: Närke, Skallerudsdalen i 

Halsbergs socken (KALEB JANSSON). 

Silvanus bidentatus FABR.: Närke, Orebro. 

Fam. Trogositide. 

Nemosoma elongatum L.: Närke, 1 ex. flygande i maj 

manad på Stora Holmen vid Örebro. 

Fam. Colydiidee-. 

Cerylon deplanatum GYLL.: Närke, ej sällsynt under bark 

flerstädes. 
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Colydium elongatum FABR.: Gottland, I ex. på en gran- 
stubbe i skogen vid Åkelösa myr. 

Cicones vartiegatus HELLW.: Skåne, under bark av bok 
vid Kulla-Gunnarstorp. 

Fam. Anobiide. 

Dryophilus pusillus GYLL.: Närke, Skallerudsdalen i Hals- 
bergs socken (KALEB JANSSON). 

Anitys rubens HOFFM.: Närke, en gång funnen i mängd 

i en gammal ek vid Rynninge i Stora Mellösa socken. 

Fam. Sphindidee. 

Åspidiphorus orbiculatus GYLL.: Närke, Sommarro söder 

om Örebro. 

Fam. Lathridiide. 

Lathridius Bergrothi RTTR.: Närke, ett år anträffad i 
mängd på uthusväggar i Örebro. 

Cartodere filiformis GYLL.: Närke, Örebro, talrik i insekts- 

lådor (J. HULTGREN). 

Enicmus minutus EL. v. minutissimus MOT.: Skåne, 

Viken, i agnar. VWarieteten ny för Sverige. 

Emnicmus häirtus GYLL.: Närke, i en murken rönn vid 

Hjälmarsberg i Almby socken. 

Corticaria impressa OLIV.: Skåne, Viken, bland agnar; 

Närke, Örebrotrakten. 

Fam. Cryptophagidee. 

Telmatophilus typhe FALLÉN: Skåne vid Hälsingborg på 

Typha (KALEB JANSSON). 

Cryptophagus populi PAYK.: Gottland, Etelhem, I ex. fly- 

gande mot solnedgången. 
C. bimaculatus PANZ.: Gottland. 

Atomaria subfasciata RTTR.: Öland, I ex. i juli 1914 
vid Rälla under tång. Ny för Sverige. Förut funnen i Finland. 

ÅA. procerula ER.; Småland, Virserums socken. 

A. prolixa ER. v. pulchra ER. I min svenska samling 
har jag ett ex. av denna varietet, tyvärr utan lokaluppgift. 
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Arten är förut ej funnen i Sverige och ej heller varieteten. 
Båda förut funna i Danmark. 

Anchicera elavigera GANGLB. På samma plats på Öland, 
nämligen Rälla, där MJÖBERG fann 2 ex. av denna då för 
Sverige nya art, lyckades jag i juli 1914 anträffa 2 ex., lika- 

ledes under på stranden uppkastad tång. Sedermera, maj 

1915, fann jag i sållgods från Markkärret i Närke I ex. av 
arten. 

ÅA. nigripennis PAYK.: Närke, Örebro. 

ÅA. terminata COMOLLI: Närke, I ex. i Örebrotrakten. 

Fam. Endomychidee. 

Mycetina cruciafa SCHALL.: Södermanland, Fiskeboda; 

Närke, Orebro. 

Fam. Buprestidee. 

Melanophila acuminata DE GEER: Gottland, Visby. 

Agrilus pratensis RATZB.: Närke, Reträtten vid Örebro. 

Trachys. troglodyres -GYLL.: Närke, Rynninge i Stora 

Mellösa socken, I ex. i maj månad 1899. 

Fam. Eucnemidee. 

Maäicrorrhagus pygmeus FABR.: Närke, Björksundet i Stora 

Mellösa socken, Latorp i Tysslinge socken, Trumön i Kvistbro 
socken. 

Throscus dermestoides IL.: Närke, Örebrotrakten. 

Fam. Elateridee. 

Corymbites serraticornis PAYK.: Närke, Östra Mark i 

Almby socken. 

Adrastus pallens FABR.: Närke, i en trädgård i Örebro. 

Elater preustus FABR.: Södermanland, Tockenön i Stora 

Hjälmaren. 

E. sanguinolentus SCHRANK: Närke, Björksundet i Stora 

Mellösa socken (J. HULTGREN). 
Megapenthes tibialis TLAC.: Västergötland, Hunneberg (J. 

HULTGREN). 
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Negastrius pulchellus I.: Närke, Almby och Längbro 

socknar. 

Cardiophorus ebeninus GERM.: Närke, på en sandsluttning 

vid Skråmsta i Ånsta socken, många individer en varm sol- 
skensdag i maj I91I1. 

Fam. Dascillidee. 

Cyphon variabilis ”THUNB. v. nigriceps KIESW.: Närke, 

allmän i Markkärret. 

Fam. Lampyride. 

Platycis minuta FABR.: Närke, Skallerudsdalen i Hals- 

bergs socken (KALEB JANSSON). 

Fam. Cantharidezee. 

Cantharis pellucida FABR.: Tämligen allmän 1i västra 

Närke, saknas i Hjälmarområdet. 
Rhagonycha elongata FALLÉN: Närke, Örebro. 
SR. atra L.: Närke, Almby och Längbro socknar. 

Malthinus frontalis MARSH.: Närke, Björkön i Hjälmaren. 

Malthodes atomus THOMS.: Öland, Ekerum; Närke, Hjäl- 
marsberg i Almby socken, Trumön i Kvistbro socken. 

Fam. Clerideée. 

Opilo mollis TL.: Öland. 
Corynetes ceruleus DE .GEER: Gottland, Visby. 
Necrobia violacea L.: Gottland, Visby. 

Fam. Tenebrionide. 

Tenebrio opacus DUFT.: Öland, Halltorp 1900, många ex. 

på en eksvamp. 

Penthaphyllus testaceus HELLW.: Närke, Rynninge i Stora 

Mellösa socken. 
Hypophleus fasciatus FABR.: Gottland, under barken av 

en gammal ek nära Löjsta kyrka. 

H. linearis FABR. Småland, Virserums socken på tall- 

stockar. 
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Fam. Alleculidee. 

Mycetochara axillaris PAYK.: Södermanland, Fiskeboda. 

Ernocharis linearis ILLIG.: Gottland, Etelhem. 

E. obscura ZETT.: Närke, I ex. på en vägg i Örebro. 

Eryx ater FABR.: Närke, Björkön i Hjälmaren i en gam- 

mal ask. 

Hymenalia rufipes FABR.: Öland, Borgholm. 

Fam. Mordellidee. 

Tomoxia biguttata GYLL.: Öland, Halltorp. 

Mordella maculosa NAEZEN: Närke, flerstädes under torra 

grantickor på stubbar. 
Mordellistena abdominalis FABR.: Södermanland, Fiske- 

boda. 

ÖOrchesia micans PANZ.: Närke, Myrö i Ringkarleby 

socken; Stockholm vid Marieberg. 

Clinocara undulata KRAATZ: Närke, I ex. på en vägg !i 

Örebro. 
C. fasciata PAYK.: Närke, Skallerudsdalen i Halsbergs 

socken (KALEB JANSSON). 

Fam. Melandryidee. 

Serropalpus barbatus SCHALL.: Närke, I ex. på en gata 

i Örebro. 
Abdera flexuosa PAYK.: Småland, Virserums socken; Söder- 

manland, Fiskeboda. 

Zilora ferruginea PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken, en gång tagen vintertid, en annan gång i maj månad 

under barken av tall. 
Melandrya carabozdes I... Skåne, Kulla-Gunnarstorp (KALEB 

JANSSON). 

Fam. Pythide. 

Salpingus foveolatus LJUNGH: Närke, Hjälmarsberg i 

Almby socken; skogen Reträtten vid Örebro. 

Rhinosimus planirostris FABR.: Närke, i parker i Örebro. 

Pytho depressus IL.: Skåne, Hälsingborgstrakten (KALEB 

JANSSON). 
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Fam. Oedemeridee. 

Nacerdes melanura T.: Gottland, Visby. 

Asclera cerulea L.: Öland, Halltorp. 

Fam. Anthicidee. 

Anthicus gracilis PANz.: Öland, 2 ex. vid Ekby på 
Ölands ostkust, under tång, som här var uppkastad på stranden 

på vidlyftiga sträckor. Ny för Sverige. Funnen bl. a. på 

Hankö i Norge. 

A. luteicornis SCHMIDT: Skåne, I ex. på havsstranden 

vid Viken. Ny för Sverige. Förut funnen bl. a. i Finland. 

A. ater PANZ.: Närke, på den sandiga stranden av Vinön 

i Stora Hjälmaren. 
Euglenes nigrinus GERM.: Öland, I ex. under håvning i 

alskogen nedom Rälla. 

Fam. Anthribidee. 

Anthribus albinus I..: Gottland, Etelhem. 

Tropideres niveirostris FABR.: Södermanland, Fiskeboda. 

Fam. Rhinomacerideée. 

Rhinomacer attelaboides FABR.: Närke, Karlslund i Läng- 

bro socken. 

Fam. Curculionideée. 

Rhynchites purpureus L.: Öland, Borgholm. 

Apion rufirostre FABR.: Gottland, Visby, i mängd på 

Malva silvestris. 
Å. eneum FABR.: Tillsammans med föregående. 

A. cracce L.: Närke, Örebrotrakten. 

ÅA. violaceum KIRBY: Närke, Örebrotrakten. 

Polydrusus flavipes DE GEER: Närke, Björksundet i Stora 

Mellösa socken. 
Otiorrhynechus nodosus FABR.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken; Ekeby socken. 
Trachyphleus digitalis GYLL.: Småland, Virserums socken. 
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Foucartia squamulata HERBST: Öland, I ex. på alvaren 

vid Borgholm; Gottland, I ex. vid Visby på Snäckgärdet. 
Tropiphorus obtusus BONSD.: Närke, skogen Reträtten 

vid Örebro på albuskar. 
Cleonus glaucus FABR.: Närke, Örebrotrakten. 

Hypera trilineata MARSH.: Närke, Örebrotrakten. 

Bagous limosus GYLL.: Öland, i närheten av Borgholm. 
B. encaustus GYLL.: Öland, i närheten av Borgholm. 
B. lutulentus GYLL. v. nigritarsis "THOMS: Tillsammans 

med föregående. 

Lixus bardane FABR.: Närke, Hjälmarsberg i Almby 

socken. 
Dorytomus lapponicus J. SAHLB. I min förteckning 

över i Abisko nationalpark anträffade Coleoptera i Entomo- 

logisk Tidskrift 1914, sid. 101, hade jag upptagit Dorytomus 

salicinus GYLL. Uppgiften berodde emellertid på felbestäm- 

ning, i det att samtliga på platsen insamlade Dorytomus- 

individer visat sig tillhöra OD. lapponzicus, endast anträffad av 

J. SAHLBERG på Pallastunturi fjäll i Finska lappmarken. Vid 
Abisko förekom arten talrikt på Salix lapponum i bäck- 

dalarna. 
Pissodes Gypyllenhaalz GYLL:: Närke, Sörby i Almby 

socken. 

Balaninus villosus FABR.: Södermanland, Fiskeboda; 

Närke, Hjälmarsberg i Almby socken. 

Phytobius wvelatus BECK.: Närke, vid Svartåns utlopp i 

Hjälmaren. 
Rhinoncus bruchoides HERBST: Nerike, Örebrotrakten. 

Ceutorrhynchidius pulvinatus GYLL.: Skåne, Häl- 
singborgstrakten, talrik på cruciferer. Ny för Sverige. Funnen 

bra Emnland: 
Tapinotus sellatus FABR.: Skåne, Ängelholm. 
Ceutorrhynchus melanostictus MARSH.: Skåne, Kulla-Gun- 

narstorp. 

C. pleurostigma MARSH. Denna art lever som bekant på 

eruciferer. På Öland förekommer den emellertid, t. ex. utefter 

hela havskusten mellan Stora Rör och Ekerum, på bladen 

av al och hassel. På förstnämnda platsen angrep den också 

ceruciferer, t. ex. bladen av pepparrot. 
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C. timidus WEISE. Bland C. contractus MARSH., som 
jag insamlade från kålplantor vid Virserum i Småland, var 
I ex. av denna art. Ny för Sverige. Förut funnen i Europa 

till Livland. 

C. hirtulus GERM.: Närke, Örebro. 

Mziarus micros GERM.: Småland, Virserums socken. 

Anthonomus pubescens PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby 

socken. 

A. varians PAYK.: Närke, Östra Mark i Almby socken. 

Fam. Cossonidee. 

Cossonus parallelepipedus HERBST. En kullblåst gammal 

Populus nigra i Slottsparken i Örebro befanns i sitt inre vara 

helt sönderminerad av denna art. Trädet hade blåst omkull 

på en vinterdag i februari och hyste tusentals individer, 

imagines och larver, i full livaktighet. 
Rhyncolus turbatus SCHÖNH.: Närke, Örebro, i stor mängd 

i en gammal lönn i Oskarsparken; Södermanland, Fiskeboda. 

R. Thomsoni GRILL: Öland, talrikt i murkna almar nedan- 

för Borgholms slottsruin. 

Fam. Scolytide. 

Hylastes cunicularius ER.: Närke, Almby socken. 

Hylesinus crenatus FABR.: Gottland, Etelhem. 

Polygraphus pubescens FABR.: Närke, Hjälmarsberg i 

Almby socken. 

Cryphalus tilige PANZ.: Närke, anträffad flygande fler: 

städes vid Hjälmaren, såsom vid Hjälmarsberg och Björk- 

sundet, där åldriga lindar finnas. 
Tomicus micrographus I..: Närke, Hjälmarsberg i Almby 

socken. 

T. villosus FABR.: Öland, i närheten av Borgholm. 

Scolytus destructor ER.: Gottland, Etelhem. 

Fam. ELamiide. 

Pogonocherus ovatus GOEzZE: Närke, Latorp i Tysslinge 

socken; Värmland, Bäckhammar. 

Pogonocherus hispidus L.: Närke, Örebro. 
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Fam. Chrysomelide. 

Donacia cinerea HERBST: Närke, Sottern i Svennevads 

socken (KALEB JANSSON). 

D. semicuprea PANZ.: Närke, Frösvidal i Kils socken. 

D. vulgaris ZSCHACH: Värmland, Bäckhammar. 

Luperus flavipes L.: Närke, flerstädes. 

Haltica lythrz AUBÉ: Gottland, Hemse, på hassel. 

Spheroderma cardui GYLL.: Närke, skogen Reträtten 

söder om Örebro på Cirsium heterophyllum. 

Crepidodera aurata MARSH.: Närke, Markkärret. 

Mantura rustica I.;: Närke, Örebrotrakten. 

Psylliodes dulcamare KocH: Närke, Markkärret på So/a- 

num dulcamara. 
P. cucullata ILL.: Närke, Östra Mark i Almby socken; 

Latorp i Tysslinge socken. 
Lina tremule FABR.: Uppträdde vid midsommartid 1915 

i mängd jämte L. populi L. på aspbuskar i »Djurgården» vid 

Eskilstuna. Även i Närke vid samma tid på Alnängarna 

vid Örebro. 

Plagiodera salicis DE GEER: Småland, Virserums socken. 

Cryptocephalus pini L.: Skåne, Ängelholm i barrplan- 

teringen. 

Cassida rubiginosa MÖLL.: Närke, Örebrotrakten. 

C. vibex L.: Närke, Örebrotrakten; Garphyttan i Tyss- 

linge socken. 

Fam. Coccinellid&. 

Halyzia sedecimguttata T.: Gottland, Hemse på hassel- 

buskar tillsammans med H. duodecimguttata PODA. 
Platynaspis luteorubra GOEZE: Närke, Valön i Stora 

Hjälmaren. 
Scymnus minimus PAYK.: Öland, Halltorp. 

Dessutom två arter, som REITTER anser vara nya för 
vetenskapen: en Helophorus i 2 ex. från Markkärret i Närke, 

en Ådimonza i ett fåtal ex. från Öland. 



Bidrag till Ekeröns noctuidfauna. 

Av 

Frithiof Nordström. 

Under de båda somrarna 1913 och 1914 vistades jag 
vid Närlunda å södra delen av Ekerö, den ett par mil väster 

om Stockholm, i Mälaren och landskapet Uppland belägna 

stora ön. Här uppföddes och insamlades en hel del fjärilar, 

huvudsakligen noctuider; särskilt gav fångsten på lockbete 

gott resultat. 

I det följande upptagas alla observerade arter, även de 

allmännaste, och har jag, då jag så kunnat, även antecknat 
deras relativa vanlighet de olika åren. Som min vistelse å 
nämnda plats inskränkte sig till tiden början av juni—början 

av september, kan jag givetvis ej lämna några uppgifter om 

de tidigare och senare flygande arterna. Där ej annat upp- 

gives, äro fjärilarna tagna på lockbete. 

Åcronycta leporina L. Tarven ej ovanlig båda åren på 
björk. »Mordlarv», varför ej flera böra förvaras tillsammans. 
Ofta, för att icke säga oftast, behäftad med parasitstekellarver. 

AA. aceris IL: Larven funnen ivsaug. 1913: 

ÅA. megacephala F. Larven funnen i juli 1913. 
A. alm: L. Två larver 1913, å körsbärsträd och oxel, en 

1914 å björk. Den fullvuxna larven har alltid 13 gula band, 

ej 12, som i allmänhet uppgives och avbildas, det 13:de är 

beläget å analplåten. Till förpuppningen, som äger rum i 

början av augusti, bör man giva larven ett stycke murket 

trä eller torv, vari han äter sig in och bereder sitt puppläger. 

Alla 3 ovannämnda larver gåvo felfria imagines. 

Å. auricoma F. Larven ganska vanlig. 

ÅA. rumicis L. Larven allmän överallt. 
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Craniophora ligustri F. En S i juni 1914. 
Asgrotis fimbria 1. En SS i juli 1913, tillhörande £. solani 

F., framvingarnas grundfärg mörkt olivgrön. 2 09 15/8 1914 

ganska avflugna. En larv i mars 1915, lämnade imago Hela 

ÅA. sobrina GN. En $ ””/17 1914. 
ÅA. augur F. Mycket allmän båda åren. Flera ex. ha 

ringfläcken förbunden med inre tvärlinjen, såsom MEVES be- 

skrivit i Ent. Tidskr. 1914, p. 16. Detta förhållande synes ej 

alls vara ovanligt; antingen utgöres förbindelsen av ett mer 

l. mindre tjockt svart streck, eller också är ringfläcken kil- 
formigt utdragen till inre tvärlinjen. Hos 2 av mina ex. äro 

ring- och njurfläcken förbundna med varandra genom ett 

svart streck och samtidigt äro båda fläckarna öppna mot 

framkanten, varigenom teckningen får utseendet av ett sling- 

rande streck. Å ett ex. är den svarta fläcken vid njur- 

fläckens utsida genom ett svart streck förenad med yttre 

tvärlinjen. Några ex. ha njurfläcken svartgrått utfylld, å 
några framträder tappfläcken tydligt svartkantad. Som synes, 

är denna art högst variabel. Vingbredden uppgives av AU- 

RIVILLIUS till 32—42"""" Några av. mina- ex, nå upp till 45". 
Å. obscura BRAHM. Tagen i flera ex. i juli+—aug 1914, 

aldrig på lockbete, alltid om morgnarna inne i ett stort rum, 

dit fönstren stodo öppna under natten. Några ex. mäta 42"', 
AURIVILLIUS'S maximimått är 40". 

ÅA. pronuba L. Wanligare 1914 än 1913, a. zznuba TR. 

allmännare än huvudformen. Ett ex. uppfött ex ovo och 

kläckt redan ?/10 genom att larven drivits, mäter endast 47". 

A. triangulum HUFN. Allmän 1913, mindre allm. 1914. 

A. baja F. Mycket allmän båda åren i alla möjliga färg- 

nyanser och med mer 1. mindre skarpa teckningar. 

ÅA. c-nigrum IL. Ganska allmän 1913, 1914 syntes ej ett 

enda ex. Fjärilarna av andra generationen i allmänhet mindre 

än de av första, en Ö ?/o mäter ej mer än 35" i spännvidd 
(AUR. 37—242). 

ÅA. xanthographa F. var både 1913 och 1914 mycket all- 

män, kunde vissa kvällar i medio av augusti räknas i 100-tal. 

De första ex. kommo båda åren sista dagarna i juli, mot slutet 
av augusti voro de sista försvunna. Denna art varierar som 
bekant mycket både i färg och teckningens tydlighet, från 
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ljusgrå med tydlig teckning (ab. cahesa H.-S.), genom ljusare 
och mörkare rödbrunt ända ned till brunsvart eller gråsvart 

med föga mer än mittelpartiet av njurfläcken gulaktigt fram- 

trädande: (a6. 2iora TUTT.): 

ÅA. rubz VIEW. Några stycken i juli 1913. 

ÅA. florida :SCHEMIDT. 12183 Jo lIOL3, emtge (ELO 

alla nykläckta och fraicha. Torde således förekomma i 2 

| Foto D. Ljungdahl. 

Fig. 1. Agrotis occulta-former. Nederst v. implicata LEF. 

generationer i likhet med i Danmark, där den första av STRÖM 

angives flyga juni—juli, den andra sept.—okt. (KLÖCKER: 

Natsommerfugle, 1913). I Tyskland uppgives endast en gene- 

ration i juni—juli (KOCH: Raupen u. Sclumetterlingskal., 1908). 

ÅA. brunnea F. Nägra ex. i juli 1913. Spännvidd intill 

(AVR. 183--37)-1 En, Sö kläckts tt december, ketvenes 
f 

41" 
larva. 

Å. primule ESP. Tämligen allmän 1913—1914, Även några 

v. conflua T. 

vdavpleciar ls aSalsyat. 
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Å. simulans HUFN. 2 ex. d 8 i juli 1914. 

ÅA. exclamatiomis LIL. Ytterligt allmän 1913, 1914 endast 

fale | 
ÅA. nigricans. L., vilken 1913 endast erhölls i ett ex., ex 

pupa, var 1914 ganska allmän i juli—aug., många med grund- 

färgen rödbrun eller gulbrun (a. rubricans ESP.). 

ÅA. corticea HB. var ej ovanlig 1913, 1914 syntes ej någon. 

Å. segetum SCHIFF. Ej vanlig. 

KI pkasimas TI Ettrexipjuli 913 och ett i juli TIOT4: 
ÅA. occulta LL. Tämligen allmän, även några stycken när- 

mande sig v. implicata LEF. samt en 2 ?9/; 1914 med hela 

mittfältet betydligt ljusare än vingen i övrigt. (Fig 1, nederst). 
Chareas graminis EL. Sällsynt. 

Epineuronia popularis F. SS mycket vanliga vid lamp- 
ljus 1913, mindre vanliga 1914. Inga 29 vare sig på lock- 

bete eller mot ljuset. 

Vgecesparssks Event). sallsyntiToI3, ingen enda 1914. 

Mamestra advena F. Ej ovanlig 1913, ett ex. 1914. 

JM. tzacta BRAHM. Sällsynt 1913, ingen 1914 

JM. brassice L. och oleracea L. Ej vanliga. 
JM. dissimilis KN. Allmän 1913, ej allmän 1914. 

M. thalassina ROTT. och contigua VILL. Sällsynta. 
M. pisz L. Ej allmän, ej ens larven funnen i mer än 

några ex. 
M. trifolii ROTT. : Endast några få ex. tagna i slutet af 

juli 1914. 
JM. dentina ESP. 1913 några ex., 1914 inga alls. 

M. reticulata VILL. Som föreg. 

Dianthoecia albimacula BKH. En 2 fångad på blommorna 
till Lilium marthagon !?/7 1913. | 

D. nana ROTT. En SS fångad på Lilium marthagon '? 4 

1913. 
C. capcincola HB. Ej ovanlig på Lilium marthagon och 

Silene venosa i juli 1913 och 1914. Larven i aug.—sept. i 

de omogna Szene-kapslarna, som helt och hållet utfyllas av 

den fullvuxna larven, vilken ligger alldeles dubbelvikt för att 

få rum. Uppfödningen är lätt, om man blott har tillgång på 
frökapslar; även om larven någon gång förmås äta av ört- 
bladen, ratar han dem dock i regeln. Puppan ligger ofta 
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över 2 vintrar. På en puppa visade sig ett par svarta fläckar 

på ena vingskidan, på den fullbildade fjärilen motsvarades 
dessa fläckar av ett par ljusa d:o å ena framvingen. 

PBombycia viminalis F. Vanlig som larv i maj—juni i 

hopspunna bladtutor av sälg. 1914 även fångad på lockbete. 
Spännvidd 26-—30"!. 

Miana literosa HW. Flera 2 9 togos i slutet av juli 1914. 

JM. strigilis CL. Mycket vanlig med latruncula HB. 1913, 

sällsynt 1914. 

Diloba coeruteocephala LE. Ej ovanlig som larv i maj= 

juni på Prunus spinosa. 

Hadena porphyrea ESP. Flera ex. i aug.—sept. 1913. 

FT. farva FB. BT säallsyntimest orig. 

VA gemsmead IR Eno aus. Ios. 

H. monoglypha HUFN och /azeritza HUFN. Tämligen all- 

HH. rurea F. Ganska vanlig 1914, endast huvudarten. 

kH. basilmea EE, En f Sr 191. 
Fi secalisa ll. Sällsynt = 1913. iom bytterssavantotaken 

mängd variationer och övergangsformer, secalina HUFN, leuco- 

stigma ESP. nictitans ESP. m. fl. 

Ammoconia cecimacula F. En S$ !t/9 1913, mäter 42" 
i spännvidd. Ett par, som jag uppfött från larv, mäter endast 

330 (AUR EES ee AO) 

Polia polymita I... Mindre allmän. Endast SS. 
Miselia oxpyacanthe L. En J ex pupa !0/9 1913. 
Dryobota protea BORKH. Mirdre allmän aug.— sept. 1913. 

Larven på undersidan av ekens blad. 

Dipterygia scabriuscula I. Mindre allmän, juli 1913. 

Euplexia lucipara L. Tämligen allmän 1913. Som egen- 

het kan anföras, att larver anträffats på Pelargonia och Fuchsia, 

vilka stodo på en balkong. Pelargonian tycks f. ö. föredragas 

av: många noctuidlarver. Flera Agrotis-arter har jag t. ex. 

uppfött under vintern med denna växt. 

Nenma typica LL. Vanlig 1913, sällsynt 1914. Mina ex. 

mäta 34-—45'!;  AURIVILLIUS uppger måtten 38—40'!. 

Faspidea celsia I. Sällsynt. Går såväl på lockbete ($£ 2) 

som på lampsken ($ SS). Spännvidd 36—45"".. (AUR. 38—40"") 
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Flera ex. ha å framvingen en liten brun fläck i innersta delen 

av fältet 4, motsvarande njurfläckens yttre begränsning. 
Helotropha leucostigma HB. Av 9 tillvaratagna ex. till- 

höra 3 ab. fibrosa HB. 
Hydroecia nictitans BKH med ab. erythrostigma HN samt 

H. micacea ESP. ej sällsynta. Den senare varierar högst be- 
tydligt i storlek, 20—41"".  AURIV. uppger 31—36"", 

Tapinostola Hellmanni EV. En 3 och en 8 ?9/7 1914. 

Leucania inpura HB, comma IL och pallens L mycket 

vanliga 1913, mindre allmänt förekommande 1914. Detta se- 

nare år förekom pallens aven i höstgenerationen, dess fjärilar 

dock märkbart mindre än första generationens. 

EL. conigera E. och tthargyria ESP. Mycket vanliga 

båda åren. 
Grammesia trigrammica HUFN. En g i juli 1913. 

Caradrina quadripunctata F. Intet ex. 1913, sällsynt 1914. 

C. Ménétrigsi KRETSCH. En &Ö 7 1914. 

C. morpheus HEN. 2 något avflugna S SI sept. 1914. 
iATtensönygtid är ju eljest både i Sverige, och Danmark 
juni—juli. Skulle den varma sommaren 1914 ha frambragt 

en andra generation? 

C: alsines BR HM. Sällsynt. 
(ONfOratar AB. Hanns ji IÖr3, sJISyOt ÖA. 

Petilampa arcuosa HW. 3 SS SsS håvade å en sank strand- 

äng 9—12 juli 1914. 

Rusina umbratica GOEZE. Allmän 1913, 1914 sågos endast 

få ex. De större $$ SS framkomma ungefär en vecka före 

KSP ör uppnar 36 (ANOR. 28-38). 

Amphipyra tragopoginis LL. Allmän. 37" spännvidd är ej 

ovanlig. k 

Å. pyramidea L. Under juli=aug. 1913 mycket vanliga 

på lockbete. T. o. m. vid regn och stark blåst infann sig 

denna art troget, om ock alla andra sveko. Var 1914 säll- 

Synt.r Små I sc mäta ej. merran 4247. 

och alm. 
Teniocampa gothica L. Larven funnen några gånger på 

unga aspar. 
T. pulverulenta ESP. Vanlig som larv å ek. Imagines 

variera mycket i storlek och teckningens tydlighet. 

Larven fanns å lind 

Entomol. Tidskr. Årg 36. Häft. 2—4 (1915). NS 
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T.:usrabilis! VIEW: I Några larver tagna pa el ochöind. 

Calymmnia trapezgina LIL. Vanlig som larv och imago 

båda varen. " Varierarumycket saval i storlek (24-35 0som 
färg: från ljust ockragul till mörkt rostbrun, mer 1. mindre 

starkt svartpudrad, mittskuggan fram- 

träder ofta mycket tydligt markerad. 

En i övrigt ljust grågul 2 har hela 

mittfältet brunsvart, vari endast njur- | 

fläckens ljusa begränsning otydligt | 

framträder: a. badiofasciata TEICH.! - Hase En VR MS 
Cosmia paleacea ESP. Sällsynt. Foto D. Ljungdahl. 

Ungefär halva. antalet vav mina ex. Pe-8y., Celymmairapcsmna "SE , ab. badiofasciata TEICH. 
tillhöra v. angulago HAW, vingarna 

rödaktigt ockragula. .Som larvens näringsväxt uppger AURI- 

VILLIUS endast björk. Jag har lika ofta funnit den på Po- 
pulus tremula och även någon gång på balsamifera. Lär 
även leva på al. i 

Dyschorista suspecta HB jämte a. tners TR. Ej sällsynt. 

En 9 mäter 34'". 
D. fissipuncra HWw. Förekom endast 1913, mindre all: 

män än föregående. 

Plastenis subtusa. E. Sällsynt. Dels på lockbete,' dels 
nedslagen från björk. 

Orthosza lota CL. Vanlig som larv och imago. Grund- 

färg gulgrå——-brunröd. : 

O. circellaris HUFN. Allmän 1913, sällsynt 1914. Spänn- 

vidd 305-40 (ANURIBO- 38): 
O. helvola EL. Näågta ex. togos 1913. 
Xanthia citrago L. En 8 "ae 1914 ex larva. 

X. lutea STRÖM. En d& je 1914. 

X. fulvago L. Mycket allmän, några ex. tillhöra a. fla- 

vescens ESP. En liten J mäter ej mer än 27 mm. 

Scopelosoma satellitia L. Den arga mordlarven vanlig på 

snart sagt alla lövträd och även div. örter. 

Calocampa vetusta HB. Sällsynt 1913. Sågs ej alls till 1914: 

C. solidaginis HB. Av denna sällsynta art togs en SI 
16/7 v 

/8 1914. 

1 Var. obscura AUuR. är väl synonym till badiofasciata TEicH, ehuru den 

förra endast hänför sig till fjärilar med mörkare, rödaktig grundfärg. 
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Cucullia umbratica T. Ganska sällsynt, på blommande 
Lilium marthagon. 

C. lucifuga HB. Såväl larver som imagines tagna i få 
ex., imagines på Lilzwm marthagon. 

Anarta myrtilli LL. Larven tagen några gånger å ljung. 

Scoliopteryx libatrix L. Sällsynt. Vingbredd 38—47 mm. 
ÅAbrostola tripartita HUFN. . Sällsynt 1914. 

Plusia chrysitis L.. Mycket vanlig i juni på Lilium marthagon, 

Lamm album och tistlar. De flesta ex. ha framvingarnas 
båda metallband förenade (v. juncta TUTT.). 

P. pulchrina HWw. jämte a. percontatrix AUR. och jota L. 

med a. percontationis TR. Sällsynta. 1913 på Lilium marthag on, 
ej. IOTA: 

P. gamma L. Ganska allmän. 

P. interrogationis L. I juli 1913 å Lilium marthagon, 

Ej TOA. 

Av Euclidia mi CL. och glyphica L. fångades några ex. 
med håv. 

Catocala frarini L. En 9 ?2/7 1913. År 1914 togos 
ett IO-tal ex. i juli+aug. Tyckes ha varit relativt vanlig 
1914 på flera ställen i Stockholms närhet. Angående fångsten 
av denna art (och även andra Cazocala-arter) bör ihågkommas, 

att den är mycket skygg och ej som noctuiderna i allmänhet 

endast låter sig petas ned från äpplehängena i fångstburken. 
Redan om man närmar sig något oförsiktigt, kastar fjäriln åt 
sidan och försvinner, i likhet med de flesta mätare, som gå 

på lockbete (dessa äro ej många). I allmänhet måste man 

med ett raskt tag med håven infånga den och sedan skynda 

sig att få den in i burken, ty eljest slår han snart sönder 

sig, så som han flaxar och väsnas i håven. — Många fjärilar 
gingo förlorade genom min fumlighet. Det var för resten 
omöjligt att, då man såg en 3—4 stycken på en gång, 
kunna infånga mer än en av dessa. En för samlingen obruk- 

bar 2 fick lägga ägg; larverna omkommo dock sedan ömk- 

ligen, då jag på grund av mobiliseringen nu i våras ej kunde 

ägna dem behövlig vård. 
(C:a RS OA 
Toxocampa pastinum TR. Ej ovanlig i juli —aug. Går 

sällan på lockbete. 
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Parascotia fuliginaria IL. Sällsynt 1913. 

Zanclognatha tarsiplumalis HB. Tämligen allmän 1913, 

mindre allman 1914. 

Z. emortualis . SCHIEF. 2 PL tagna i juli TIO tiden 

största mätande 28 mm. i spännvidd. 

Herminia cribrumalis HB. En 3 7 1913, en I 2/7 1914. 

Pechipogon barbalis CL. Sällsynt. Spännvidd 23— 30 mm. 

Bomolocha fontis THNB. Sällsynt 1913. Ej ä lockbete. 

Hypena proboscidalis LL. Mycket allman i flera genera- 

tioner, larver i alla stadier funnos så gott som hela somrarna. 

Cymatophora or F. Larven van- 

lig å asp. Imago sällsynt å lockbete 
i juli. — Å ett exemplar ex larva äro 

tvärlinjerna varandra mycket när- 

stående, tangera varandra strax un- 

der njurfläcken, gå därefter i sär 
för att vid bakkanten åter komma 

Feto D. Ljungdahl. 
varandra; mycket mata, dock mtansd 

Fig. 3. Cymatophora or F. ab. 
atrbrsarabhop., HSC TENS 

C. octogesima HB. En g&-!"/7 1913. 
Brephos nothum HB. Larven funnen sällsynt å asp 1914. 



Anteckningar till släktet Hydrophorus 

FALL: (Diptera): 
Av 

Oscar Ringdahl, 

I del III av »Zur Kenntms der Dipterenfauna Finlands» 

lämnar den finske dipterologen RICHARD FREY en vacker 

sammanställning av de i Finland funna arterna av familjen 

Dolichopodidae. Man förvånas både över den mängd av för 

finska faunan nya former som över det stora antal förut 

okända eller åtminstone obeskrivna arter, som här upptagas. 

Särskilt fäster man sig härvidlag vid de båda intressanta 

släktena Porphyrops MG. och Hydrophorus FALL. Av det 

förra uppställas 2, av det senare ej mindre än 8 nya arter. 

Hydrophorus-arterna äro alla bundna vid vatten och avlägsna 

sig aldrig långt därifrån. Finland är ju de »tusen sjöars 

land>, och förekomsten av ett så stort antal får väl, anser 

FREY, sin förklaring därav, att en så stor rikedom på alla 

slags vattendrag finnes. Flertalet av de nybeskrivna arterna 

synes vara nordliga, rent arktiska arter, som på fjällen och 

tundran säkerligen ha en vidsträckt utbredning. Några av 

dem borde med all sannolikhet kunna återfinnas 1 våra egna 

fjälltrakter. 
Det överraskade mig mycket att på några av de jämt- 

ländska fjällen: Vallista, Åreskutan, Snasahögarna, Sylarna, 
finna en karakteristisk Hydrophorus-art allmänt förekom- 

mande, på vilken jag förgäves sökte få någon artbeskriv- 
ning att passa. ZETTERSTEDT uppgiver i Dipt. Scand., att han 

tagit bipunciatus LERM. på Åreskutans topp. Då jag ej 
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själv under min vistelse i Jämtland lyckades upptäcka nämnda 

art, misstänkte jag därför, att en artförväxling ägt rum, 

Detta kunde jag också konstatera vid ett genomseende av 

ZETTERSTEDTS samling, där ifrågavarande fjällform stod 
sammanblandad både med özpuncratus LEHM. och med bino- 

fafus ZETT. Arten har nu av FREY blivit beskriven under 

namnet geminus n. Sp. Geminus FREY synes som sagt ha 

en vidsträckt utbredning på våra fjäll. I Jämtland somrarna 
1913 och 1914 fann jag den vara mycket allmän vid bäckarna 

ovan trädgränsen och ofta på smältvattnet invid snödrivorna. 

Även i barrskogsregionen togs ett och annat exemplar bland 

borealis, som på myrarna var den dominerande arten. 

I ENT. TIDSKRIFT 1914 sid. 75 har jag anfört borealis 

Lw. som funnen vid Höganäs. Bestämningen av fyndet 

gjordes efter «Diptera Danica». Nu är emellertid borealis 

LWw. och borealis LUNDBECK två skilda arter, vilket också 

FREY anser, varför han givit LUNDBECKS art namnet albi- 

ceps nn. sp. Denna art är utbredd över "helatlandertsacser 

FREY om dess förekomst i Finland men nämner ej, om den 

är allmän där, vilket troligen ej är fallet. I Danmark är den 

enligt LUNDBECK sällsynt och endast funnen i få exemplar. 

I Sverige är den nog även en sällsynt art men torde äga 

stor utbredning inom landet. Förutom det omtalade fyndet 

vid Höganäs har jag påträffat ett enstaka J-ex. på en myr 
vid Gäddede i norra Jämtland. 1 J-ex. finnes i ZETTER- 
STEDTS samling under namnet /iforeus FALL. var. b. från 

Gästrikland. 

Den verkliga borealis LW. = binotatus ZETT. är ej fun- 

nen i Danmark, ej har jag själv ännu anträffat den i södra 

Sverige, men ovisst är ej, att den kan förekomma på de 

småländska myrarna. I fjälltrakterna i Jämtland var denna 

art mycket allmän i mossgravar och så gott som vid varje 

stillastående vatten. Likadant är förhållandet i Finland, där 

den enligt FREY hör till de allmännaste Hydrophorus-arterna. 

H. bipunctatus LEHM., den först beskrivna och lättast 

igenkännliga arten inom denna grupp, synes vara en mera 

sydlig art. I Finland "och likaledes: a Danmarkiölastden 

vara sällsynt och i det förra endast förekomma i de sydligare 

delarna. Kring Hälsingborg och väl även på andra ställen i 
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Skåne förekommer den däremot ganska allmänt, särskilt på 
passande lokaler vid kusten. 

Dessa 4 här nämnda arter synas vara alla hittills i vårt 

land kända arter av den grupp inom släktet, som har 2 

punktformiga fläckar på 4:de längsribban. I Finland (inbe- 

gripet Ryska Karelen och Kola-halvön) äro ytterligare 3 arter 

till samma grupp upptäckta och beskrivna. — Nedanstående 

tabell upptager endast de svenska formernas hannar. 

I. Ansiktets övre del starkt metallglänsande grönt. 
2 SARAS EA SE - bipunctatus LEHM. 

— Ansiktets övre dl vanligen mattgrönt, ej starkt glän- 
FTTNTE tr SST SALES Nn SN orre 0 DL hr ÄN NE LR AS RE 

SA nSiksernbronssult.. Hramlar på undersidan vid spetsen 
glest håriga, utan grövre små borst. 

SS Sema JäRSE NA (Syn delas Zn 

PID ONOAUS LEVE PIPAN SKUGArs 

bis GERST.) 
—ASASVITOANSANGS. 3 fn strdgrs de AR rg RSS 

Framlår på undersidan mot spetsen med en liten knöl 

eller ansvällning och strax där bakom några grövre, ofta 

böjda borst ss 3 > albiceps EREY. (Syn: borxeaizs LUNDE) 

— Framlårens undersida utan upphöjning vid spetsen men 

väl med 3 eller 4 små grova och raka borst . 
RER ESSEN (Oe ul SS ANN (SYS QeA OL Gb SA) 

[GS 

Hydrophorus-arterna börja tidigt på våren, ibland redan 

i mars under solskensdagar visa sig i södra Sverige. De 

draga genast uppmärksamheten till sig genom sitt sätt att 

röra sig på själva vattenytan. De uppehålla sig gärna vid 

stillastående vatten, såsom insjöar, dammar, vattengravar, 

gölar och översvämmade ställen. Tillfälliga regnvattenpölar 

uppsöka de också. Men även vid kusterna förekomma flera 

arter, t. ex. graecox LEHM. ofta i stor myckenhet på lång- 
grunda stränder. Här får man mycket ofta se dem i kopu- 

lerande par springa på fuktig sand eller glida fram på vatt- 

net. Vid Skanör såg jag nämnda : art hålla till i verkliga 

skaror på stranden, där de ej sällan sågos med rov, vilket 

belannstivata en. liten gul chironomid. Vid. ett amnat tl 
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fälle observerade jag en gång, hurusom en del flugor av 

diverse slag samlats på ett nyligen avsägat träd, där de med 

begärlighet slickade i sig av den framsipprande saven. Uti 

det brokiga sällskapet befann sig också märkvärdigt nog 

ett individ av 8. bipunctatus. Helt plötsligt överfölls emel- 

lertid denna av en stor gulluden Scatophaga stercoraria F., 

som väl inom kort tog livet av dolichopoden. 



Nya svenska Diptera. 

Av 

Oscar Ringdahl. 

Porphyrops micans MEIG. sS. Ansiktet smalt, åtmin- 

stone i övre delen under antennerna tydligt vitglänsande. 

Kindskägg vitt. Antennborst något längre än antennerna. 

Palper något framskjutande, i spetsen med små styva borst. 

Torax och abdomen av ljusgrön färg, abdomens 3 sista 

seomentasiWverpudrade: Lar svarta, det bakre patet 1 inre 

hälften gula. Tibier gula. Framlår undertill och framhöfter 

svarthåriga. Framtarsens första led bredast på mitten, Yttre 

parningsbihang enkla, bredast vid basen, 1 spetsen starkt in- 

atböjda. Inre bihang mycket små och otydliga. IL. 4,5 mm. 

Arten har jag funnit i 2 g-exemplar vid en skogsbäck 
i närheten av Hälsingborg 20 maj d. å. 

Porphyrops patula RADD. S. Antennborst något längre 

än antennerna, i spetsen nästan omärkligt utvidgat. Ansik- 

tet ej smalt, vitglänsande. Kinder, framhöfter och framlår 

på undersidan vithåriga. Torax på mitten med 2 tydliga 
svarta strimmor. Fram- och mellanlår svarta med gul spets, 

baklår vid basen gula. Fram- och mellantibier gula, bak- 

tibier svarta med gul bas.!? Mellanhöfter med flera tätsittande 

borst, bildande en bakåtriktad tagg. Yttre parningsbihang 

mycket långa och smala, bandformiga, inre bihang ävenledes 

långa, jämntjocka, svagt böjda. Vingfjäll vithåriga. L.5,; mm. 

Vid Raåå.ån under håvning bland strandgräs 20 maj 14. 

föäskisamt I d i Jämtland vid Indalsälven, -Undersalker, 

22KTUnRI 3. 

1 Första framtarsleden i spetsen utvidgad. 



234 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1915. 

Hydrophorus wviridis MEIG. Tik litoreus FALL. d- 

Framlår på undersidan nakna, endast vid basen med borst, 

av vilka 2 adro längre, de övriga korta. mran omttenWen 

spetsen ha framtibierna på baksidan en rad mycket korta 

borst. 

En J av denna art fångades tillsammans med FH. prac- 

cox på havsstranden vid Skanör 17 augusti 14. 

Helophilus vittatus MEIG. 2. Antenner svarta, sista leden 

av egendomlig form, synnerligen bred, med spetsiga fram- 

hörn och rundade bakhörn. Ansikte under den kägelfor- 
migt framskjutande antennknölen djupt inbuktat, på mitten 

med avsats. Torax med 5 gulaktiga strimmor, den mellersta 

smalast. Skutell brungul, vid basen svärtaktig. Bakkropp 

svart med gula sidor. Ovansidan med 3 par gulaktiga, på 

längden ställda, svagt månformiga fläckar. Lår svarta med 

gul spets. De båda främre skenbensparen delvis gula, de 

bakre svarta med gul ring på mitten, tarser svarta. Vingar 

lslane.: & Eg um 

I 2? fångade jag i Råå kärr på vass 30, maj da. 
Morella podagrica ILw. -Lik Mi hortorum FALL. men 

mera svartblå. J. Framtibier på baksidan nakna, ej lång- 

håriga. Mellantibier på utsidan vid basen med en liten knöl, 

genom vilken arten lätt skiljes från /ortorum. 

Huruvida denna art förut är 1 litteraturen omnämnd för 

värt land av någon annan samlare, har jag mig ej bekant 

I den BOHEMAN'ska samlingen finnas flera ex., samlade i 

Lappland och Värmland. I mina dagboksanteckningar från 

Jämtland har jag redan förut omnämnt denna såväl som följ. 

3 arter. I granskogarna på Vällistafjällen förekom den mycket 

allmänt i sällskap med Hydrofaea scambus och Pandellei. 

På kreatursspillning sågs den ofta. 

Hydrotaea Pandellez STEIN. En med HH. scambus ZETT. 

närbesläktad art. J. Framlår nästan jämntjocka, vid basen 

med 2 starka borst. Mellanlår jämntjocka, på undersidan 

med 4 till 5 långt åtskilda, liklånga borst. Mellantibier på 

insidan utan borst. Baktibier på framsidan nedom mitten 

med 4 tätsittande borst. 

Även denna art finnes i BOHEMAN's samling, där den 

står under namnet scambus. I västra Jämtland förekom den 
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synnerligen allmänt i granskogarna på fjällen och syntes vara 

allmännare än scambus. Båda arterna tycktes här ersätta 

de i södra Sverige allmänna meteorica och irritans, vilka ej 

syntes till i fjälltrakterna. Som föreg. art höll den också 

gärna till på spillning. Även i norra Skånes skogsbygd har 

jag funnit arten förekomma vid Åsljunga. 

Polietes nigrolimbarta BONSD. Skiljes lätt från lardaria 

F. genom de svartaktiga vingfjällen och den svartblå kropps- 

färgen. $: mellan- och baklåren sakna på undersidan de 

långa fina borsthår, som finnas hos lardarzia. 

ZETTERSTEDT omnämner i Dipt. Scand. en varietet av la7- 

daria med mörka vingfjäll, tagen på Mullfjället i Jämtland, 

vilken utan tvivel är denna art. Tillsammans med de båda 

föreg. förekom arten allmänt på hästspillning i Jämtland från 

slutet av juni. 
Trichopticus rostratus MEADE J$. Munkant särskilt starkt 

framskjutande. Dorsocentralborst bakom tvärsömmen 4, präå- 

alarborst saknas. Mellanlår på baksidan vid basen med 
grova borst. Baktibier krökta, vid spetsen med sporre, på 

in- och utsidan håriga. Baklår undertill nakna. L. 5 mm. 

Till färgteckningen är arten lik subrostratus ZETT. men 

skiljes lätt från denna på benens beborstning. 3 sg sam- 

lade på blommande Erigeron invid Handölsforsarna i Jämt- 

Jane a rA 
Mydaea van der Wulpi SCHNABL J. Ögon håriga, 

nästan sammanstötande. Antennborst glest långfjädrat. To- 

raxX svartgrå, 4-strimmig, dorsocentralborst bakom tvärsöm- 

men 4, acrostichalborst saknas, präalarborst mycket kort, 

sternoplerualborst 2, 2; det undre främre hårfint, det undre 

bakre !/2 av det övre. Bakkropp med 2 par otydliga fläckar. 

Ben svarta, knän gula, baktibier i spetsen brett gula. Fram- 

tibier med I borst på utsidan, mellantibier på baksidan med 

3 borst i enkel rad, baktibier på utsidan baktill med I 

borst . på mitten, utsidan framtill med 3 borst. Baklår på 

undersidan inåt med en rad långa, fina borsthår från basen 

till mitten. Vingfjäll och svingare gulaktiga. Vingar nästan 

klara. Bakre tvärribban böjd: L. + 5 mm: 

I gg vid Edsåsen i västra Jämtland på gärdesgård 

205 UNT 3. 
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Hydrophoria nuda SCHNABL. Art med nästan naket 

antennborst, tydliga acrostichalborst och kraftigt präalarborst 
av dorsocentralborstens längd. IL. 4—6 mm. 

Ej så få ex. insamlade i västra Jämtland, där den före- 

kom vid” bäckar tillsamman med AH. caudata, ZETT. 

Hydrophoria Waierzejskzz MIK. Långsträckt smärt art. 

3J. Antennborst fjädrat. Ögon något åtskilda av en smal 

svart pannstrimma. Torax med 3 breda svarta strimmor. 

Acrostichalborst små men tydliga, präalarborst ganska kort, 

t/2 av dorsocentralborsten. Bakkropp med mot spetsen starkt 

avsmalnande ryggstrimma. Mellanlår undertill nakna. Fram- 

tarsens putor och klor välutvecklade. L. 6—7,5 mm. 

Skåne: Råå kärr på vass vid gyttjiga stränder, slutet 
AVUDNa jr Goa 

ÅAszelia gibbera MEIG. Liten art med svartbruna svin- 

gare och vingfjäll. SJ. Baktibier längs hela utsidan med 

en rad borst, pa Instdan lan ghantgat ec bh. Sn 
I S fr. Undersåker i Jämtland 27 juni 13. 

Hylemvyia Schineri SCHNABL. £$.: Antenner långa, svarta, 

borst kortfjädrat, ansikte och kinder smala, panna utan strim- 

borst, palper svarta. Torax vitgrått pudrad med 2: breda 

ytterstrimmor. - Acrostichalborst brett åtskilda, präalarborst 

långt. Bakkropp grå med svartaktiga reflexer. Ben svarta, 

tibier helt gula. Vingar gula, bakre tvärribban svagt böjd, 

kostalltagg ganska stor. Vingfjäll vitaktiga, täckande. Svin- 

gsare vitaktiga sr ib Öm: 

Undetsäken "96,0 (INLINE 

Hylemyia majuscula POK. En med cardui MG., crinitar- 
sata STEIN, criniventris ZETT. besläktad art. J. Gräbrun. 

Antennborst tydligt pubescent. Präalarborst kort, '/s3 av 

dorsocentralborsten, sternopleuralborst I, 2; det undre bakre 

nästan så långt som det övre. Bakkropp av ungefar samma 

form och teckning som hos nämnda arter, ovanifrån sedd 

mörk. I:sta mellantarsleden på utsidan från basen till ut- 

över mitten med en samling böjda borsthår. — 98 är av 

ljusare färg med ganska tydlig brun mittlinje på torax. 

Pannan ovan antennerna rödgul till strimborsten. Mellan- 

tibier på baksidan med 4 borst i 2 rader, på framsidan inåt 

med I borst på mitten, ovanför det stora yttre. Äoglägg- 

-- J An 
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ningsrör i spetsen med en krans av korta, styva, tagglik- 

nande borst i likhet med canxdens ZETT. Ben helt svarta. 

lg, (EEE NS 0000 

Ej sällsynt vid Edsåsen i Jämtland ?7/6—??/1. Förekom 
även ovan trädgränsen på Åreskutan. 

Chortophaila piuitarsis STEIN. Nästan enfärgad svartgra 

art. J igenkännes lätt på sina egendomliga buklameller 
ock i baktatsernas, bveharing. Dessa senare ha ledetna! 2, 3 

och 4 förkortade, så att tarsens längd knappast är mer än 

1/3 av bakskenbenets, samt fransade med borsthår. Bukla- 

meller fotformigt förlängda, i spetsen på undersidan försedda 

medf2tSsmna Horst IL. od 4 nm. 

Undersåker vid Edsåsen 22 juni 13, I SJ. 
Chortophila atronitens STROBL. S$. Svartglänsande något 

robust art. Ögon något åtskilda av en smal svart strimma. 

Panna och munkant tydligt och lika längt framskjutande, 

ansiktet nästan dubbelt så brett som kinderna under ögat. 

Antennborst naket, vid basen förtjockat. Torax svart. Sedd 

mot påfallande ljus helt svagt brunpudrad, framhörn något 

ljuspudrade. Acrostichalborst mycket fina, präalarborst nästan 

av dorsocentralborstens längd. <Bakkropp svartglänsande, 

ofläckad, ej nedtryckt, bredast på mitten. Parningsapparat 

med buklameller mycket stor, svartglänsande. Ben helt 

svarta. Baklår på undersidan från basen till mitten med 
fina, särställda borsthår. Vingar vid basen svartaktiga med 

starka svartbruna ribbor, bakre tvärribban rak, kostaltagg 

otvdlsKLEN-— sImm. "Virgfjaäl vita Svingare gula. 
Vällistafjällen ovan trädgränsen på gångstig 21 juni 14, I 3. 



Kan något ytterligare göras för studiet 

av den svenska insektfaunan? 

Ett diskussionsämne 

av 

J. Ammitzböll, 

stad. 

Förgäves har jag länge väntat atti referaten av Ento- 

mologiska föreningens sammankomster finna omnämnt någon 

diskussion om nedanstående ämnen, och som min tjänst ty- 

värr hindrar mig att personligen framföra dem, vilket jag helst 

velat, anhåller jag att på detta sätt väcka frågan i förhopp- 
ning, att någon annan vill finna den av tillräcklig vikt att 

förtjäna att föras vidare. 
Om det icke blivit för lång överskrift, skulle jag velat 

skriva: Föregår för närvarande en större förändring i Sveri- 

ges insektfauna, och, om så är, vad bör då göras för att stu- 

dera densamma? 
Att en förändring jämnt och ständigt pågår och alltid 

pågått, äro väl alla överens om, och likaså, att den bör stu- 
deras, men frågan är, om vi göra vad vi kunna för att studera 

den. För ett besvarande av frågan hava vi ju först och främst 

äldre verk och förteckningar att tillgå, men därnäst är det 

även en fråga, om icke äldre insektsamlare hava funnit, att 

arter, som förr varit vanliga i deras ort, blivit sällsynta eller 

försvunnit och i stället andra uppträtt, antingen förut icke 

observerade eller förut sällsynta, som nu blivit vanliga. Visst 

är ett människoliv en kort tid för sådana observationer, men 

det förefaller mig, att jag i de 30—353 år jag i östra Skåne 
samlat insekter gjort dylika erfarenheter, och detta är nu an- 

ledning till att jag väcker frågan, i förhoppning att andra då 
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möjligen vilja framkomma med liknande. Vad nu först angår 
den, om jag så får säga, negativa sidan av saken, att förut 

vanliga arter blivit sällsynta eller försvunnit, är jag icke i till- 

fälle att yttra mig vidare härom, emedan mitt samlareområde 

för de senare åren icke alldeles sammanfaller med mitt tidi- 

gare — jag bor nu i Ystad, där jag huvudsakligen är inskränkt 

till den närmaste trakten om kasärnen, en tämligen enformig 

flygsandsplantering. med blandad barr- och björkskog å ena 

sidan och odlad mosse å den andra, medan jag förut samlat 

i den högst omväxlande trakten kring Kristianstad. Men på- 

fallande tycker jag dock det är, att jag på dessa senare åren 
icke funnit något enda exemplar av eljest så vanliga arter 

som MHepialus humuli (jag begagnar nomenklaturen i LAM- 

PAS katalog från 1885), Emydia striata, Bombyx rubi, Satur- 

nia pavoma, Harpyia vinula, Hydroecia nictitans, Grammesia 

trigrammica och Calocampa exoleta och endast något enda 

av Notodonta siczac och Calocampa vetusta — eler, för att 

nämna en annan grupp — de stora Caraber tyckas ju stadda 

i utdöende — jag har här endast sett C. znemoralis och ett 

enstaka exemplar av Procrustes, som av annan person tagits 

en mil härifrån. Bembex rostrata hade 1902 koloni i Ystads 

sandskog — har sedan försvunnit. Frossan, som för 50— 100 

år sedan härjade över snart sagt hela riket — icke minst i 

Kristianstads- och Ystadstrakterna — har ju nu försvunnit. Kan 

det icke bero på att överföraren av dess smittämne, ÅÄnopheles, 

har försvunnit? — Jag har åtminstone aldrig kunnat finna någon. 

Vad den positiva sidan angår eller fynd av arter, nya 

för provinsen eller riket, eller uppträdande av förut sällsynta 

arter i stor mängd, måste beviskraft tillskrivas dem för att 

förändring inträtt. Jag har hört berättas och betvivlar det 

visst icke, att Sverige är det land på jorden, vars insektfauna 

är bäst undersökt — men huru oändligt mycket återstår icke! 

För att nu endast tala om den enda delen av landet, jag 

känner till, östra Skåne, och den grupp, jag mest arbetat med, 

fjärilarna, har WALLENGREN före 18606 där funnit en synnerligen 

stor mängd förut där obekanta arter — och när sedan kyrko- 

herden J. ANDERSSON och jag omkring 1885 började samla i 

nära nog samma trakt, funno vi åter en stor mängd nya ar- 

ter — och så god samlare som WALLENGREN var, är det knap- 
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past troligt, att han skulle översett dem alla, om de på hans 

tid funnits där. ANDERSSON och jag insände notiser härom 

till Ent. Tidskrift och flera gjorde på samma sätt, komplet- 

terande var i sin mån LAMPAS katalog, men på senare åren 

ha dessa notiser blivit mindre vanliga, och detta tror jag kan 

för en del tillskrivas hr E. MJÖBERGS artikeli Ent. Tidskrift 

för 1913, däri han — visst icke obefogat — bestrider värdet 

av dylika notiser, emedan den rätta bestämningen av fynden 

icke alltid vore obestridlig. Han kommer även med några 

förslag till rättelse, men, såvida mig bekant, har icke seder- 

mera något blivit gjort vid saken. Och då jag nu framlägger 

den till diskussion, blir det väl även min skyldighet att komma 

med några förslag i ämnet. 
Men innan jag detta gör, får jag omrämna de äldre art- 

förteckningar, av vilka vi kunna lära åtskilligt. Om de nämna 

en art som vanlig och den icke på senare åren funnits, måste 
vi antaga, att den av en eller annan orsak försvunnit. Ett 
pregnant exempel kan jag nämna från Danmark — i en gam- 

mal förteckning anföres Melitea galathea som vanlig, och in- 

gen nu levande samlare har funnit den där och ej heller fin- 

nes den från Danmark på museerna där. En felbestämning 

av fen så lätt kännbar art är ju icke tänkbar. Och FINNES 

omnämnande av 3 arter Carabus, som icke sedan återfunnits 

— åtminstone den ena, zntricatus, som ju finnes på Bornholm, 

skulle man kunna tänka finnas i östra Skåne — och jag har 

sökt mycket efter den, men hittills utan resultat. 

Av djur, som på senare tider tillkommit, och som äro 

så lätt kännbara, att de icke gärna kunna tänkas översedda av 

äldre samlare, kan jag anföra följande: Cucullia precana i 2 

ex. 1914, Hetiotela atralis, en liten vacker och i ögonen fallande 

pyralid, var vanlig 1914, fätalig i är. Dasypolia templi, som 

väl eljest är tämligen sällsynt, har i år uppträtt i så stora 

mängder, att man tvingas till antagandet, att den funnit sig 

en ny näringsväxt (liksom rönnbärsmalen gått på äpplen); 

som sådan angives Heracleunm, och som denna knappast finns 

i trakten, måste man tänka på nägon annan växt, och då väl 

närmast på potatis eller betor — detta dock endast en ren 

gissning av mig. Åpamea testacea, Tapinostola elymi, Agro- 

tis ripe och Å. cursoria med alla dess variationer äro en 
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bland våra vanligaste fjärilar. Hadena littorea är icke förut 

omnämnd från Skåne — likaså Szrex gigas och noctilio, som 
nu äro vanliga. Flugan Merodon equestre som omnämnts från 

Hälsingborgstrakten, har i flera år funnits här, förr sparsam, 

i år var den till och med under sin flygtid den vanligaste 

syrphiden — sålunda icke troligt att den skulle inkommit med 

blomsterlökar utifrån — jag har för övrigt även funnit den 

som puppa i jorden.! På lugna sommarkvällar efter solned- 
gång har jag flera gånger sett en stor dagslända flyga ut 

över öppna havet, troligen även den en nyhet, emedan ingen 

slända, som flyger så sent, förut anmälts från Skåne. 

Då jag samlar insekter, händer det ju ofta, att pojkar 

samlas omkring mig och fråga, vad de skola begagnas till. 

Jag brukar då fråga, vilken skola de gå i, och om de svara 
»folkskolan», frågar jag om de tro, att det finns elefanter och 

lejon: 1) Sverige.” Da de svara »snej», förklarar jag dem, att 
av den, som far nöja sig med folkskoleundervisningen, kan 

man icke begära mera, än att de känna till, vilka stora djur 

som leva inom landet, av en elev i elementarläroverk kan 

man fordra kunskap även till smärre djur och av professorerna 

vid universiteten till och med till de allraminsta, men de äro 

så få och kunna icke vara överallt och söka, och därför få andra 

hjälpa dem och skicka dem, vad märkvärdigt de finna. Och 

detta kunna pojkarna begripa — och som jag tror även all- 

mänheten. 

Men med denna tankegång har jag även uttryckt min 

uppfattning av amatörentomologernas förhållande till veten- 

skapen — och staten och dess tjänstemän, som ju äro veten- 

skapens självskrivna talmän. Och då ha även vetenskaps- 

männen och staten skyldigheter mot oss. Men innan vi taga 

denna hjälp i anspråk, låt oss då se till, huru längt vi kunna 

hjälpa oss själva. Vår förening bestär ju för större delen av 

amatörer med vetenskapsmän som ledare och föregångsmän. 

Kan icke föreningen göra mera än hittills? Jag känner icke 

så noga till föreningens finansiella status, men skuile icke mera 

än hittills kunna offras? Det förefaller mig, som det ange- 
lägnaste är att fortast möjligt få författat kataloger, i likhet 

1 Tabanus tarandinus, som anmälts från Hälsingborgstrakten, har jag 
för flera år sedan funnit i Kristianstadstrakten. 

Entomol. Tidskr. Årg. 36. Häft. 2—4 (1915). 16 
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med GRILLS över coleoptera, över alla de olika grupper, där 
nyare sådana fattas. Och sedan bör det icke vara nog utan 
föreningen bör, även med pekuniär uppoffring, försöka skaffa 

en nämnd — eller vad man nu vill kalla det — till vilken 

ledamöter kunde insända djur för bestämning, och som se- 

dan i tidskriften införde märkligare fynd, så att katalogerna 

ständigt höllos up fo date — jag misstänker, att det går 

många som mig, att man i samlingarna har djur, om vars 

rätta bestämning man är osäker, och därför icke vågar olfent- 

liggöra något — och kanske de märkligaste fynd härigenom 

icke komma fram. Jag kan icke tro annat, än att det i Stock- 

holm finnes en coleopterolog, en dipterolog o. s. v., som både 

ha tid och vilja att hjälpa ledamöter i landsorten, som icke 

hava tillgång till tillräcklig litteratur och museer till jämförelse. 

Och nog vore det mycket önskvärt, om Svensk Insektfauna, 

som har börjat med så många grupper, kunde fortsättas i 

litet raskare tempo, i synnerhet beträffande de grupper, för 

vilka hjälp icke är lätt tillgänglig i angränsande länders lit- 

teratur — och detta borde uppmuntras med pekuniär hjälp, 

om så erfordras. 

Men även staten och dess ämbetsmäns hjälp torde er- 

fordras. Och var och en hava vi nog någon gång tagit oss 

friheten anmoda hrr professorer och docenter om hjälp med 
bestämningar och insänt märkligare fynd till museerna. Men 

skulle man icke kunna tänka sig en närmare samverkan än 

nu, t. ex. genom anställning — utan lön — av amatörer som 

undersökare för museerna av var sin trakt, att till dem ut- 

sändes desideratlistor, att de fingo fria porto för brev och för- 

sändningar till museum, och kanske till och med de, som-så 

önskade, kunde få något litet anslag till kostnaden för ex- 

kursioner. Och kunde man icke tänka sig, att flitiga insam- 

lare uppmuntrades t. ex. med erhållandet av Kungl. Veten- 

skapsakademiens skrifter eller någon medalj eller på något 

annat sätt, som möjligen kan stå till förfogande eller av sta- 

ten utverkas? 
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Det av d:r AMMITZBÖLL ovan uppställda diskussions- 

ämnet är ju på sätt och vis ej nytt, då det inom entomolog- 

kretsar man och man emellan rätt länge ventilerats. Genom 

artikelns införande i vår tidskrift har emellertid frågan ställts 
på ett annat plan och är det att hoppas, att de olika me- 

ningar, som eventuellt göra sig gällande, måtte komma till 

synes i följande nummer av tidskriften. Och särskilt vore 

det ju av värde, om cheferna för statens entomologiska mu- 

seer, till vilka ju den aktade författaren i: viss mån vänder 

sig, ville uttala sig i ämnet. 
Red. 



Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan 

inom Kronobergs län. 

Av 

Ernst Orstadius. 

(Forts: från. hy rt rOrs, pr083) 

Habrostola O. 

iriplasia IL. sällsynt; Endast en. ff ranträffadss/mött 

tripartita HUFN. Ej sällsynt. Anträffad årligen. 

Plusia O. 

moneta F. Endast anträffad !?/; och !"/; 14, då en s och 
da PI RUtogOSK min. tradSardyrvVasjö. 

chrysitis L. ab. iuncta TUTT. Tämligen allmän. Huvud- 

formen ser ut att saknas i Växjötrakten, åtminstone hava 

alla exemplar, som jag tagit — och dessa äro ej få — till- 

hört ovannämnda form. = 

festucae IL. Tämligen sällsynt. Synest upptradamemtne 

generationer, den ena i juli och den andra i september. Den 

3'3 14 togs en nykläckt JS, som är anmärkningsvärd för sin 

ringa storlek, endast 29 mm. mellan vingspetsarna. Möjligen 

äro höstexemplaren mindre. 

pulchrina HW. Ej sällsynt. En 

ab. percontatrix AURIV. 

zota IL. Ej sällsynt. En "fe 13 fagen cor horselkeg 
percontationis TR. 

gamma L. Arten i fråga, som 1915 varit mycket allmän 

från tidigt på sommaren till i september, har av mig här i 

29 då dd 6 14 tagen & hör till 
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Växjötrakten förut anträffats endast 1911 och 1914, och då 

sällsynt. 

interrogatiomis L. Tämligen allmän. Uppträder ofta så- 

som ab. flammäifera HUENE. 

Euclidia O. 

Zz Cha Allmän. 

glyphica L. Allmän. 

Catocala ScCHRK. 

fraxinz LIL. Av mig tagen endast i september 1914, då 

jag pa lockbete erhöll 4 individ. Arten var detta ar ej sällsynt. 

promissa ESP. Ett individ taget i Skruf ??/7 14 på lock- 
bete. 

Parascotia He. 

uliotnaria IL. Sällsynt. 2 SS i Notteryd i mitten av S J vå 
juli 1912. 

Zanelognatha Lb. 

tarsipennalis "TR. Allmän. 

Standfussia SPUL. 

emortualis SCHIFF. Sällsynt. Endast 2 28 i juli 1915. 
De hålla bägge 26,, mm. mellan vingspetsarna. Max. enl. 

»Nordens Fjärilar» 24 mm. (Artens släktnamn: Enl. AURI- 

VILLIUS Sophkronia GUEN., enl. LAMPA och KLÖCKER Zan- 

clognatha LD. och enl. ZEITZ Åethtia HB.) 

Pechypogon He. 

barbalis CL. Ej sällsynt 1915. Troligen har artens fre- 

kvens varit densamma de föregående åren, ehuru den blivit 

av mig förbisedd. 

Bomolocha HB. 

fontis THNBG. Rätt allmän. En 3 av ab. terricularis HB. 

tagen ”/9 14, Den sena flygtiden anmärkningsvärd. 
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Hypena TR. 

proboscidalis L. Allmän. 

Tholomiges LbD. 

turfosalis WK. 3 SS tagna ””/r, 15 i Räppe. Av dessa 
hava två exemplar alla vingarnas grundfärg mörkt grå och 

teckningen otydlig, medan det tredje har framvingarna ljusare, 

rödaktigt grå med tydlig teckning och bakvingarna mörkgrå. 
I »Nordens Fjärilar» och av SPULER omnämnes arten såsom 

ännu ej funnen i Sverige, men sedermera har den anträffats 

i Skåne samt i Hofmantorp och Urshult inom Kronobergs län. 

XVII fam. Cymathophoridae. 

Thyatira O. 

baris LIL. Ej sällsynt i juni 1914 och 1915. 

Cymathophora TR. 

Tavicornes EE R (= 0ENE CA Nman: 

fluctuosa HB. Sällsynt. Endast 2 SS tagna ”/, 14 och 
20/6 15, bägge på »Köder»>. 

duplaris L. Mycket allmän. 

Polyploca HB. 

cinerea GOEZE. Allmän i april. 

XVIII fam. Brephidae. 

Brephos O. 

parthenias IL. Allmän. 

XIX fam. Geometridae. 

Geometra LL. 

papilionaria L. Tämligen allmän. 

Nemoria He. 

putara LL. Allmän. 

lactearia LTL... Allmän. 
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Acidalia TR. 

similata THNBG. Allmän i juli, en SÖ !/g. 
dimidiata HUFN. Ej allmän. 2 sSS och I 8 resp. ?"/r 

12, 13/7 14 och ?9/g 15. Det ej avflugona £-exemplarets sena 
flygtid tyder på en andra generation. I SEITZ' »Die Gross- 

Schmetterlinge der Erde» omnämner L. B. PROUT, som be- 
handlat matarna inom den palearktiska avdelningen, att arten 

i fråga »erscheint im Juni und Juli, eine etwaige zweiter Ge- 

neration später». 

virgularia HB. Allmän. SS synas vara betydligt mindre 
ani tj aod har AA dig, som mäta tesp. 15, I5,- 10,5 Och 17 
mm., medan Y-exemplaren hålla ungefär 20 mm. Avbild- 

ningarna hos SPrULER visa 3 ej fullt 15 och 279mm. BC 

av J-exemplaren torde höra till a6. obscura MILL. med rökgrå 

vingar och tämligen tydlig teckning. 

pallidata BKH. Åtminstone 1915 ratt allmän; Fran de 

föregående åren har jag endast en £, tagen !7/& 11. Troligen 
har den även dessa är ej varit sällsynt, ehuru jag förväxlat 

den med andra arter av släktet. 
Hedersarra ST Sällsynt, Bu - 715 i Räppe tassen d 

har jag fört till denna art och ej till zzorzaZa HW. på grund 

av den tydliga teckningen och de vid roten av framvingarnas 

fransar vid ribbornas ändar befintliga, tydliga små fläckarna. 

Exemplaret i fråga har dock ej framvingarnas utkant jämt 

bågböjd, utan den är något insvängd mellan spetsen och 

ribban 4. Vingarna äro starkt glänsande. 

aversata L. Huvudformen är på långt när ej så vanlig 
som ab. spoliata STGR. (= ab. remutata 1.), vilken kan sägas 

vara mycket allmän. 

emarginata L. Allmän. 

zZncanata 1. Allmän. 
fumata STPH. Skiljer sig ej i något avseende från i 

Norrbotten tagna exemplar. Arten är allmän. 

remutaria HB. Allmän. En £ har 27 mm. spännvidd. 

änmutata 1. Allmän. 

Codonia HB. 

pendularia CL. Ej sällsynt. På en den ?/; 13 tagen £ 
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är den ringformiga diskfläcken å framvingarna endast mycket 

svagt antydd. 

punciarav ET Sallsynts Enforcer ha: 

finedrid KB RSallSyntse ns 6 

Rhodostrophia He. 

VibttdrITR CTS alsynt er 2 STON RS FESPS- STAN 

SERIES KO Säj SES 

Lythria He. 

purpuraria IL. I SEITZ »Die Gross-Schmetterlinge der 

Erde» anföras två säkert skilda arter purpuraria L. (= cruen- 
faria HUFN.) och gpurpurata L. (= cruentaria GUEN.), vilka 

sägas ofta hava förväxlats med varandra. Enligt där anförda 

beskrivningar på dessa huvudformer skall purpuraria hava 

framvingarna gula, mer eller mindre olivfärgade och försedda 

med tva rosafärgade tvärband, det ena nära vingroten ofull- 

ständigt, det andra i vingens yttre hälft, tämligen smalt. 

Även förefinnes mycket ofta »ein kurzes und unterbrochenes 

mittleres nach der Costa zu». Bakvingarna äro livligt orange- 

gula, 1 inkanten tämligen smalt olivgrå, fransarna rosa, för 

övrigt utan teckning eller blott med en svag tvärlinje. På 

bakvingarnas undersida framträder vanligen en fullständig 

rosafargad linje. Denna är på framvingarnas undersida för 
det mesta reducerad till en framkantsfläck. Purpurata ar 

mindre, har något kortare, vanligen mycket livligare färgade 

vingar, ett tvärband nära roten och dessutom två andra tvär- 

band. Dessa aro för det mesta helt och hållet sammanfly- 

tande eller förenade med varandra utom 1 framkanten, där 

en gaffelförgrening förefinnes, så att bägge banden bilda ett 

enda, betydligt brett band. Framvingarnas grundfärg stöter 

vanligen mera i grönt. Det purpurröda på bakvingarnas 

undersida är »meist sehr ausgedehnt». Vidare anföras olik- 

heter mellan de bägge arterna i fråga om SE könsapparat. 

» Die beiden Arten werden von LASPEYRES richtig unterschieden 

und von DUPONCHEL als wahrscheinlich gute Arten anerkannt 

und neuerdings (1905 und 1907) sehr klar durch DAMAISON 

bearbeitet, aber unter GUENÉE's irrtämlicher Nomenclatur>. 
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Bagge de anförda formerna äro sommargenerationer. 

Såsom vårgenerationer för purpuraria anföras: deceptaria VILL. 

(= abstinentaria FUCHS.) med nastan enfärgade, mörka, huvud- 

sakligen svartaktigt olivgröna framvingar, vilken form van- 

ligen ar mindre än sommarformen, och den i Lappland ensamt 

förhärskande sordidaria ZEYT., »das minder extreme I Brut, 

die Bänder sind vorhanden, aber unscharf, dunkel und träb>. 

Vårgenerationen av purpurata benämnes dematisoni form. nov. 

Den är avsevärt mindre an deceptaria, och teckningen, om 

den förefinnes, uppvisar liknande kännetecken som sommar- 

generationen. Mevesi Lampa anföres såsom ab. av purpu- 

raria, och rotaria F. såsom >»fast sicher eine Aberration von 

purpurata», med framvingarnas innersta tvärband skenbart 

försvunnet och den gula undersidan utan teckningar. PROUT 

säger sig icke kunna förstå, huru 7o7arza kommit att utgöra 

benamning för vårgenerationen av purpuraria. 

Mina fyra Växjö-exemplar av fjäriln i fråga hava följande 

utseende: 

ro. $$, 22 mm,., !?7 13. Framvingarnas grundfärg mörkt 
olivgul, tydligt stötande i grönt, de klart rosafärgade tvär- 

banden tydliga, breda, det innersta sträckande sig från fram- 

kanten till något över vingens mitt, det yttre vid framkanten 

otydligt gaffelgrenat, fransarna av samma klara färg som 

tvärbanden. Bakvingarna orangegula med bred, inåt avtagande 

mörk schattering av samma färg som framvingarnas grund- 

färg, i Övrigt utan teckning och med rosenröda fransar. 

Vingarnas undersida ljusare orangegula, framvingarna utan 

andra teckningar än rosenröda fläckar i framkanten, mot- 

svarande gaffelgrenarna å ovansidan, och bakvingarna med 

två smala tvärband av samma färg, det ena, tämligen svagt, 
över vingens mitt och det andra utanför, tydligt och skarpt 

begränsat, intetdera bandet nående inkanten. Exemplaret i 

fråga bör således hänföras till sommargenerationen av pur- 

purata I. 

2:0. 2, 22 mm., !2/7 12. Vingarnas grundfärg orangegul, 
framvingarna en hårsmån mörkare än bakvingarna, ett endast 

i framkanten synligt tvärband nära roten och ett smalt, men 

vid framkanten tydligt gaffelgrenat sådant nära framvingens 

utkant. Framvingarna vid roten och bakkanten samt bak- 
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vingarna vid inkanten svagt schatterade i grågrönt. Fransar 

röda. Undersidan ljust orangegul, framvingarna med en röd 

fläck ;j framkanten, motsvarande tvärlinjens yttre gaffeloren 

a ovansidan, och bakvingarna med ett i framkanten gaffel- 
grenat smalt tvärband, som mot inkanten upphör vid ribban 

I b, tydlig röd diskpunkt å diskfältets tvärribba mellan fältets 

framre ' hörn och ribban 5. Detta skulle da varessomnmat 

generationen av purpuraria IL. 

3:0. SS, 19 mm., !9/5 12. Framvingarnas grundfärg grön- 
aktigt olivgul, tydligt glänsande, från den svartaktiga roten 

utåt småningom ljusare, två tydliga, rosafärgade tvärband, 

det inre smalt, sträckande sig från framkanten till något över 

vingmitten, det yttre brett, tydligt gaffelgrenat, med den inre 

grenen i själva framkanten åtminstone dubbelt så bred som 

den yttre. Fransarna röda. Bakvingarna ljust orangegula, 

inkantshälften svart, utåt ej skarpt begränsad, i övrigt utan 

teckningar. Undertill äro vingarna ljust orangegula förutom 

vid roten och bakvingarnas inkant, där de äro svarta. De 

enda teckningarna å undersidan utgöras å framvingarna av 
två svagt utvecklade fläckar i framkanten, motsvarande gaffel- 
förgreningen å ovansidans tvärband, och å bakvingarna av 

ett vid framkanten brett grenat, smalt tvärband, som mot 

inkanten ej sträcker sig längre än till ribban 3. Alla vingarna, 

både ovan och undertill, i synnerhet fransarna, ganska starkt 

glänsande. Detta exemplar torde böra hänföras till vårgene- 

rationen demazrsonz PROUT. 

4:0. INOM. 6 12. Framvingarna mörkt gråbruna, 

stötande i grönt, tvärbanden mycket breda, otydligt begrän- 

sade, det inre avkortat och det yttre i framkanten ej för- 

grenat, vingroten svartaktig, utåt småningom ljusare. Bak- 

vingarna ovan såsom hos 3:0. Vingarnas undersida såsom 

hos 3:o0, dock är bakvingarnas tvärband brett och sträcker sig 

mot inkanten in på fältet Ib. Ovansidan glanslös. Bör även 

föras till demazisoni PROUT. 

Purpurata-formerna äro ej sä!lsynta, vilket däremot torde 

vara fallet med purpuraria och dess avarter. 
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Ortholitha He. 

cervinata SCHIFF. Endast en 8 anträffad, nämligen f/SKT5: 

Möjligen är arten ej så sällsynt, ehuru den blivit förbisedd 

pa stund” av likheten med följande art. Föres av AURI- 

VILLIUS till Earophila GUMPPENB. och upptages av PROUT i 

SErtZ'ska verkets text såsom den enda arten av slaktet La- 
rentia TR. 

limitata SC. Mycket allmän. 

Anaitis DuPr. 

paludafa THNBG. Tämligen sällsynt. En ?t/; tagen &$ 
hör till £. Zmnobutata HB. (= sororiafa TR.) med vitaktig grund- 

färg, alla tvärlinjerna brett bruna och yttre mellanfaliet från 

ribban 3 till framkanten uppblandat med rostrött. 

Lobophora CURT. 

carpinata BKH. Mycket allmän i april. En !”/4 14 tagen 
3S hör till ab. fasciata PROUT med alla tvärlinjerna breda, 
OjASvarta, färgen I ovrigtnormal. - En £ -c/a f21ären tydlig 
ab. unifasciata RBL, hos vilken form de breda, inre och yttre 

tvärlinjerna sammanflutit, så att de bilda ett tvärband över 

vingens mitt, endast i framkanten och helt obetydligt i bak- 

kanten skilda från varandra. 

falrerelanblvRN. "Sällsynt: Ivå <P PI8feri3kockt fe: 15: 
Den förstnämnda av dessa hör till ab. gzorata THNBG med 

skarpt framträdande skillnad mellan det mörka rottältet och 

det ljusa, delvis gulpudrade, endast med ett par fläckar i 

framvingens fram- och bakkanter tecknade mittfältet. 

sexalata RETZ. Denna art, som förut om åren endast 

anträffats i enstaka exemplar, var r915 mycket allmän från 

början av juni till slutet av juli. Mina 4 ss äro mindre än 
som angives i »Nordens Fjärlar», i det de mäta endast 19.5, 
18,5, 18 och 17,; mm. största vingbredd. Mellan vingspetsarna 

äro-de cirka I mm. mindre. 

Operophtera He. 

boreata HB. Mycket allmän. En JS har 33,; mm. ving- 
bredd. 

brumata L. Mycket allmän. 
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Triphosa STPH. 

dubitata. I; Sällsynt. En od. 49. 14 och enerikolee 

Den förstnämnda torde höra till a6. crereata STPH. Den har 

37 mm. vingbredd, inre tvärlinjen å framvingarna så gott som 

utplånad mellan bakre diskribban och bakkanten och saknar 

nästan helt och hållet de många våglinjer, som i mittfaltet 

och vingens inre del förefinnas hos typformen. Exemplaret 
stämmer även med den i SEITZ'ska verket befintliga avbild- 

ningen av ifrågavarande form. 

Eucosmia STPH. 

undulata LL. Allmän. 

Lygris Hp. 

pgrunata LL. Allmän. 

testata L. Allmän. 

populata L. Allmän. En $, tagen !'/& 14, har rege- 
mentsläkaren L. TRAFVENFELT, som haft exemplaret till 

granskning, under hänvisande till »Entom. Nachrichten 1900, 

pag. 225», bestämt till /.- lutea STRAND. Exemplartet i fråga 

är nästan enfärgat gult med högst obetydlig anstrykning av 

brunt i mittfaltet och en tydligare sådan under vingspetsens 

snedstreck, rottvärlinjen mycket otydlig, de bägge andra tvär- 

linjerna, särskilt den yttre, jämte snedstrecket i vingspetsen 

tydliga, mycket smala, framvingarna i övrigt utan teckningar, 

de enfärgade fransarna vid roten av vingens färg, men utåt 

mörkbruna. Bakvingarna enfärgat gulvita, utan teckningar, 

fransarna vid roten mörkare än vingen, men utåt vita. Detta 

fjärilns utseende stämmer ej riktigt med beskrivningen av 

ab. lutea STRAND i »Die Gross-Schmetterlinge der Erde>, 

där först ab. dotata L. och sedan Zutea kännetecknas på föl- 

jande sätt: Dotafa »unterscheidet sich (fr. huvudformen) durch 
einförmigere Färbung, etwas die von mellinatia (= associata 

BKH) wiederholend; das Mittelfeld der Vflgl ist zwar an seinen 

Grenzen scharf gezeichnet, schliesst aber keine dunkle Ful- 

lung ein». ÅLurtea »soll die vorwiegende Form im arktischen 

Norwegen sein, sie ist extremer entwickelt als dotata. Die 

Vflgl fast einförmig rein gelb, nur die Postmedianlinie (yttre 
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tvärlinjen) scharf angedeutet und sogar diese zuweilen fast 

verloschen; Hfgl weisslich, fast oder ganz zeichnungslos». 

Enligt dessa beskrivningar borde mitt exemplar snarare höra 

till a6. dotata LTL. Denna form bör ej förväxlas med den 

dotata L., som i »Nordens Fjärilar» upptages såsom egen 

art av släktet Lygris och hos SPULER föres under Larentia. 

Denna art, som hos SEITZ benämnes pyraliata SCHIFF och 

föres till Lygris. betecknas enligt PROUT oriktigt med dotata 
est) f dotarta "STGR. 

Även en annan OR tagen 

som den nu beskrivna, ehuru exemplaret är avfluget och 

dåligt. 

Av huvudformen har jag ingen £, däremot 11 SS. 
Detta beror väl på en tillfällighet, eller månne 22 äro säll- 

syntare? 

associata BKH. Ej sällsynt, men på långt när ej så vanlig 
som fZestata och populata. 

72/7 11, har samma utseende 

Larentia TR. 

ocellata IL. Ej sällsynt. 

bicolorata HUFN. Ej sällsynt, något allmännare än ocel- 

lata. 

variata SCMFF. Ej sällsynt. En SJ och en £S, resp. 
Ste 15 och 9/6 13, tillhöra v. obeliscata HB, vilken form hos 
SEITZ upptages såsom egen art. Den förstnämnda måter 23,5, 

L-exemplaret däremot 28 mm. En £ av huvudformen mäter 

20 mm. Max. enl. »Nordens Fjärilar» 25 mm. 

cognafa THNBG. Ej sällsynt 

Juniperata L. Allmän. Två gJS höra till ab. divisa 
STRAND med mittbandet på ett eller flere ställen genomskuret 

av grundfärgen. 

szterata HUFN. Tämligen allmän. 

miara IL. Mycket allmän såväl på hösten som på våren. 

En "19 13 tagen Y har framvingarnas grundfärg klart mörk- 

grön och bakvingarna mörkt gråbruna med grönpudrade ribbor 

och utkant. På hösten ha för det mesta JJS anträffats, om 

vären däremot 22. ; 
truncata HUFN. och Zzmmanara Hw. Enligt lektor E. 

WAHLGREN, som benäget granskat mina 19 Zruncata- och 
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immanara-exemplar från Växjö, höra 8 med säkerhet till den 

förra arten, darav två hänföras till ab. perfuscata HW, två 

»med stor sannolikhet» till ab. 2mediorufaria FECHS och de 

övriga till £ principalis. Tre individ äro säkra inmanata, 

men beträffande de övriga kan lektor W. ej med bestämdhet 

säga till vilkendera arten de höra. 

firmata HB. Av denna art har jag vid Växjö tagit 4 d 3 

i september 1914 och en SI i september 1915. Den är förut 

hos oss tagen av THEDENIUS vid Stockholm, 1895 av PEYRON 
på Lidingön, 1896 av J. MEVES på Värmdö och 1908 av 

LJUNGDAHL vid Stockholm. 

”untara HB. Sällsynt. Det enda Smålandsexemplar jag 

har i behåll, J !7/; 12, Notteryd, skiljer sig från av mig i 
Pajala i arktiska Norrbotten tagna J J endast i det avseendet, 

att å Smålands-exemplaret den i fläckar upplösta våglinjen 

är fullt tydlig, medan den å Pajala-exemplaren knappast är 

märkbar. I likhet med J. MEVES' exemplar (Ent. Tidskr. 1914, 

sid. 132) hava mina 6 exemplar från Pajala liksom ock Små- 

lands-exemplaret rotfältet av samma färg som inre mellan- 
fältet, men rottvärlinien är å de flesta exemplaren åtminstone 

vid framkanten tydlig. 

viridaria F. Allmän. 

fMuctuata 1. Allmän. En SJ har mittbandet tydligt ända 

till bakkanten, ehuru bandets bakre hälft är mycket ljusare 

än den främre. 

didymata L. Mycket allmän. 

montanata BKH. Allmän. 
suffumata HB. Två JSS tagna Is; 15: "Arten var detta 

år ej sällsynt i Växjö omgivningar. Förut ej anträffad. 

Nämnda exemplar äro mycket större än av mig i Pajala tagna 

ds, vilkas framvingar ej mäta mera än 14 mm. i längd, 

medan Växjö-exemplaren hålla 16 mm. (Pajala-exemplaren 

torde tillhöra den från Nordskandinavien bekanta, betydligt 

mindre, i allmänhet svagt tecknade och med ljusare bakvingar 

försedda formen defumata STICH.). 

ferrugata CL. Allmän: 

unidentaria HW. Sallsynt. En SJ !/6 15 och två 00 

espn fall isockt S/7 5. 
designata ROTT. En 2 [lara 
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vittata BKA. Ej sällsynt. 

dilutara BKH. Mycket allmän. Uppträder ofta som ab. 

GUSEKAle STER: IN, di "vor 13 är ovanlig. Den har fram- 

vingarna entonigt ljusgråa, något mörkare vid roten, och alla 

tvärlinjer, utom ett par vid utkanten, högst otydliga. Liknar 

nästan helt och hållet, med undantag av beträffande färgen, 

ab. schneideri TAMPA, som jag har från Norrbotten och som 
har framvingarna svartgrå. 

autumnata BKH. Tämligen allmän. Då skillnaden mellan 

dilutata och autumnata synes vara högst obetydlig och säkert 

kunna faststallas allenast vid granskning på friska exemplar 

av SJS genitalapparat, är det ju möjligt, att det vid närmare 
undersökning befinnes, att den sistnämnda arten är lika ofta 

förekommande härstädes som den förra. Av PROUTS utred- 

ning synes till och med som om aufumnata skulle vara den 
i Skandinavien i övervägande antal förekommande. 

caesiata LANG: Allmän. 

- sSoczata BKH. Allmän. 

albasnara ar Sällsynta En 23:e TA 

alehemillata LL. Allmän. Det vita bandet å framvingarna 

brukar ju ofta vara svagt utvecklat i fält 2 och kring ribban 3, 

men 1915 inträffade det egendomliga förhållandet, att på 

alla av mig fångade exemplar detta i särskilt hög grad var 

fallet. På somliga exemplar var nämnda band till och med 

helt och hållet avbrutet. Spännvidd ned till 16 mm. 

albulata SCHIFF. Mycket allmän. 

obliterara HUFN. Sällsynt. Endast en gång anträffad 

nämligen ??/& 15, då en kraftigt mörkpudrad 3 togs. 
luteata SCHIFF. Allmän. 

bilineara L. Mycket allmän. 

sordidata F. Mycket allmän. Abb. fuscoundata DON. 

och zZnfuscafa STGR. synas vara lika allmänna som huvud- 
formen: En den ?”/; 14 tagen £, 32 mm. spännvidd, har 
framvingarnas grundfärg överallt tämligen klart mörkgrön med 

ett av två svarta s-formiga linjer bestående tvärband i vingens 

inre del, ett oregelbundet svart, av den vanliga vita fläcken 

omkring ribban 4 avbrutet band nära utkanten och mellan 

dessa båda band två vinkliga svarta tvärlinjer, som äro tyd- 

liga endast från framkanten och inåt diskfältet. Framvingarna 
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för övrigt vattrade av små, fina, svarta tvärstreck och punkter. 

Exemplaret 1 fråga överensstämmer helt och hållet i fråga 

om teckningen med den i SEITZ'ska verket befintliga avbild- 

ningen av /furcafa THNBG, med undantag av att den stora 

vita flacken kring ribban 4 saknas å avbildningen. Furcata 

THNBG är hos SEITZ upptagen såsom huvudform med s07- 

didata F., fuscoundata (DON.) STGR. och obscura PEYER (= 

infuscata STGR.) m. fl. såsom aberrationer. Typformen skall 

vara askgrå med mörka band: En dd, ”/, 12, narmar sig 
ab. constricta STRAND, i det det ljusa mittfältet framträder 

endast sasom en rund vit fläck omedelbart utanför diskfältet 

och en avlång sådan från ribban 4 till ribban Ib. 

autumnalis "STRÖM. Ej sällsynt. Var 1 slutet av maj 

1915 allmän: Jag har från Växjö 5 didioch ent tpiksomialla 

nästan fullständigt likna den hos SkEITZ avbildade Cidaria 
ruberata FRR. ab. variegata PROUT, men på grund av bygg- 

naden hos sg ryggtagg har jag här fört dem till autumnalis. 

Största spännvidd 34 mm., enl. »Nordens Fjärilar» 30 mm. 

silaceata HB. Sällsynt. En 2 av huvudformen tagen 
”/6 13. Denna har ej bakre diskriboan samt ribborna 2 och 3 

ljusa såsom fallet är med ab. znrsulata HW., av vilken form 

jag erhållit två SS Bs och 19/5 13. 9Y-exemplaret har å 

undersidan alla vingarna försedda med en skarpt tecknad 

tvärlinje, bestående av kraftiga, svartbruna trekantfläckar, och 

dessutom två smala tvärlinjer innanför denna. Ehuru J exem- 

plaren äro mera avflugna, synes dock, att denna teckning hos 

dem ej varit så framträdande. 

corylata THNBG. Allmän. Två exemplar tillhöra ab. 

7uptata HB. med mittbandet 1 fältet I b delat av vitt. Denna 

form synes hava ungefär samma frekvens som huvudformen. 

comatata T. Allmän. 

Tephroclystia He. 

oblongata THNBG. Sällsynt. En 8 ?/7 13. 

pusillata SCHIFF. Ej sällsynt i slutet av maj och början 

av juni. 

conterminata Z. Denna art var 1912 allmän i slutet av 

maj. Troligen bar den de andra åren varit sällsynt, enär jag 

ej då tagit den. 
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togata HB. (= abretaria GOEZE). Allmän. 

assimilata GGN. Sällsynt. Ett exemplar kläckt !?/4 13 
ur en samma vår under mossa tagen puppa. 

wäesidkraia CL. Sällsynt. En 9 Lf, 11. 
vulgatra HW. Mycket allmän. 

satyrata HB. Ej sällsynt. 

Succenturiata EL. Allmän. Av v. subfulvara Hw. har jag 
endast anwäffat en 2 2/7 11. 

plumbeolara HW. Flög allmänt i juni 1915. Förut ej 
anträ ffad. 

fenuzata HB. Endast ett exemplar taget nämligen 
Troligen sällsynt. 

2anata HB. Allmän. 

Sznuosaria EV. Torde ej vara särdeles sällsynt. Tre 

esemplanmkttasna --/6 II, "(7 12 och tin 15. Jag har även 
tagit den å Långholmen i Stockholm ?/& 10. 

Zlanceara HB. Mycket allmän i april och början av maj. 

sobrinarta HB. Mycket allmän. Den flyger ända: in 1 

mitten av september. En "/9 15 tagen SJ torde böra särskilt 

omnämnas på grund av sitt avvikande utseende. Mittfältet 

är i inre delen i framkanten, innanför den stora streckformiga 
diskfläcken och vidare mot bakkanten svartbrunt, därutanför 

tydligt vitt och i yttre delen i fältet I b, närmast. ribban 2, 

samt i fälten 4, 5 och 6 likaledes svartbrunt. I dessa mörka . 

delar av mittfältet äro ribborna svarta, varjämte ribban 2 i 

hela sin sträckning tvärs över nämnda fält är kraftigt svart. 

Yttre mellanl!ältet från framkanten till ribban 6 är även svart- 

brunt, dock ej så starkt som i mittfältet. Innanför våglinjens 

vita fläck i analhörnet finnes en skarpt framträdande svart- 

aktig fläck, varjämte våglinjen i övrigt inåt begränsas av mörka 

fläckar mellan ribborna. 

Vöjn | BR 

Chloroclystis He. 

rectangulara IL. Mycket allmän. Uppträder ofta såsom 

ab. nigrosericeata Hw. 

Collix GN. 

sparsata TR. Endast anträffad 1915, då 4'SJ3J fångades 

1 Bäckaslöf vid Växjö. De hava å bakvingarnas ovansida en 

LÅ 
Entomol. Tidskr. Arg. 36. H. 2—4 (1915). 17 
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nära vingroten utgående lång svartbrun hårtofs, som ligger 
utefter främre diskribban och å spända exemplar döljes av 
framvingarnas mycket konvexa bakkant. Spännvidd: 22— 

23 mm. 

Epirrhantis He. 

diversata SCHIFF. En J ?”t/i 13. Detta exemplar av- 

viker ej i nämnvärd grad från i Pajala av mig tagna SS. 

Det är dock något större och har ej så tydlig vit teckning 

vid tvärlinjerna i framkanten. 

Arichanna MOORE. 

2nelanaria IL. Rätt allmän. 

Abraxas LEACH. 

marginata 1. Mycket allmän. En 6/6 15 tagen 2 bör 
kanske föras till ab. nigrofasciata SCHÖYEN, ehuru framving- 

arnas mittband är avbrutet i övre hälften av fältet I b. Däre- 

mot äro bakvingarna försedda med ett fullständigt, millimeter- 

brett, jämnt band mitt över vingen. Från Pajala har jag två 

exemplar av 2grofasciata, av vilka det ena har mittbandet 

sammanhängande å alla vingarna, medan det å det andra 

exemplaret är å framvingarna fullständigt, ehuru i mitten av 

fältet Ib mycket smalt, men aå bakvingarna avbrutet vid 

mitten av diskfältets tvärribba. Avbildningen av nämnda 

form hos SEITZ, där tvärbandet är brett avbrutet både å 

fram- och bakvingarna, är väl felaktig, då i texten står: »das 

Mittelband, wenigstens auf dem Vflgl vollständig, das Saum- 

feld wie sonst>. 

Om mitt exemplar skall få gälla för en nigrofasciata, 

har genom detta fynd dess sydgräns i Sverige, som förut 

varit Stockholmstrakten (J. MEVES), betydligt nedflyttats. 

Bapta STPH. 

temerata HB. Endast anträffad ??/5 14, då en 8 togs i 

Bäckaslöf. Enl. »Nordens Fjärilar» är den förut tagen i 

Skåne och Östergötland. 
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Deilinia He. 

pusaria L. Mycket allmän. En !/6 11 tagen SI hör till 

ab. ablataria FUCHS med nästan utplånade tvärlinjer. Endast 
om man håller fjäriln i ett visst läge i förhållande till ljuset, 
synes å framvingarna en antydning till två och å bakvingarna 

till en linje. Exemplaret är ej det minsta avfluget. 

exanthemata SC. Mycket allmän. 

Numeria DUuUP. 

Wueera kram Var i slutet av maj I9I4 och IOI5 ratt 

allmän. Förut hade jag anträffat arten endast en gång näm- 

ligen ?92/5 11, då en ds togs. En S har 36 mm. spännvidd. 
Max. enl. >Nordens Fjärilar» 32 mm. 

Ellopia TR. 

prosapiaria L. Ej sällsynt. Endast SS anträffade. 

Metrocampa LATR. 

margaritara L. Två SS tagna t/r 11 i Lilla Fylleryd, 

Cirkargukm. fr. Vaxjö. 

Ennomos TR. 

fRraRsa HERE sällsyntikigis, FIA och 1915: FEndast 

SS tagna. 

Selenia HB. 

bilunaria ESP. Rätt allmän. SS synas vara betydligt 

allmännare än 2X, åtminstone har jag ej lyckats erhålla flera 
än 2 2L, ehuru jag tagit ett avsevärt antal av fjäriln i fråga. 

Den ena av dessa 229, !5/5 14, har å framvingarna den bre- 

dare och mattare mittlinjen sammanfluten med inre tvärlinjen 

till ett mot bakkanten avsmalnande band, således en mot- 

svarighet, fast i annan riktning, till a6. Znfuscata STRAND, 

som har mellanrummet mellan mittlinjen och y£fre tvärlinjen 

utfyllt. 

tetralunaria HUFN. Sällsynt. Tre SS ?!/s5 14. 
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Gonodontis HB. 

bidentara CL. Tämligen sällsynt. Två SS "!/5 14 och 
eniidut fe nne 

Himera DuP. 

pennaria I... Sällsynt. kva s se ttortd OchERIS 

Crocallis TR. 

elinguaria L. Ej sällsynt. 

Angerona Du>P. 

prunaria: L. Allmän. En 96 15 tagen JF hör till ab. 
sordiata FUESSL. Dess bakvingar äro nästan helt och hållet 

mörkbruna. En 92 med mycket fin, gles punktering bildar 

övergång till ab. spångbergi IPA. 

Eurymene Due. 

dolabraria LÅ. Sällsynt. "Tre SS ts TA, Sf6 Ockio ere 

Opisthograptis DuPr. 

luteolata LL. Allman. Arten synes uppträda i två genera- 

tioner. Jag har funnit en övervintrande puppa, som kläcktes 

i bur 2/8. Dessutom har jag fångat fjäriln i maj, juni, den 
12/7 och den ”/9o. Spännvidd ända till 40 mm. 

Epione DuP. 

apiciarza SCHIFF. Tämligen sällsynt. 
parallelaria SCHIFF. (= vespertaria THNRG). Allmännare 

än föregående art. Flyger långt in i september. Ett exem- 
plåt SO MTst 

Semiothisa He. 

notara LE. Mycket allmän. 

alternaria HB. Endast en 8 ?/& 11. Troligen sällsynt. 

Ziturata CL. Denna art, varav jag förut endast anträffat 

en 8 !/7 12 i Notteryd, var i slutet av maj och i juni 1915 

allmän vid Växjö. 



E. ORSTADIUS: BIDRAG "TILL KÄNNEDOMEN OM FJÄRILFAUNAN. 2061 

Hibernia LATR. 

aurantiaria ESP. Sällsynt. Två SS '/i9 12 och /10 14. 

Hejukdaria CL. Sällsynt. Ilva dd. fo I2.0CH '" 10 I3. 

Phigalia DuP>P. 

pedaria F. Endast anträffad 1915, då jag i mitten av 

april fångade 3 SJS. 

Biston LEACH. 

Airtarius CL. Endast 2 exemplar anträffade, bägge döda, 

torkade, ehuru fullt oklanderliga, det ena, en 2, liggande å 

Enisatati. Växjö "fa 14. och detandra, end; å central- 

fängelsets vägg inne i staden ?"/4 15. 

Amphidasis TR. 

betularia L. Sällsynt. Endast en gång anträffad näm- 

ligen i april 1913, då en övervintrande puppa hittades. Fjäriln, 

en liten J, framkom ?/5. Arten föres hos SEITZ till Biston. 

Boarmia TR. 

cinctaria SCHIFF. Allmän. En mycket mörk Sf, tagen 

22/4 14, torde höra till £. nigraria RBL, varom PROUT säger, 
att den egentligen är »ein Synonym, das sich auf die am 

meisten verschwärzten Exemplaren bezieht». En annan S, 

2/5 12, är en tydlig ab. submarmoraria FUCHS med fram- 

vingens mittfält vitt och de övriga fälten betydligt mörka. 

En 17/5 12 tagen Y saknar det vita tvärbandet vid bakkrop- 
pens rot. 

repandata IL. Mycket allmän. VWVarierar ofantligt. Den 

härstädes vanligaste formen har mellan yttre tvärlinjen och 

våglinjen en stor, starkt framträdande, skarpt begränsad, 

fyrkantig svartbrun fläck, som täcker hela fältet 3 och mera 

än halva fältet 4. Denna fläck, som är synnerligen karak- 

teristisk, finnes i beskrivningarna på de olika formerna om- 

nämnd endast för f£. deversata STGR och ab. maculata STGR. 

Hos SEITZ beskrives den förra på följande sätt: »ähnlich der 
conversaria; Grundfarbe graulich, Mittelband hinten schmäler, 

distal von einem rundlichen, schwarzen Fleck (hinter der 2 
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Radialis) gefolgt». Då ab. conversaria HB. har svart mittfält, 

vilket ej är fallet med den här vanliga formen, som har 

största delen av nämnda fält av samma ljust gråaktiga grund- 
färg, som vingen i övrigt, kan här ifrågavarande form ej 
vara deversata. Ab. maculata STGR, som av PROUT på grund 

av olikheter hos SS genitalia upptages såsom egen art, 
beskrives hos SPULER såsom »aschgrau, fast gar nicht dun- 
kel bestäubt, mit breitem schwarzem Mittelschatten nach der 

ersten Querlinie der Vflgl und solchem Flecken im Saumfelde>. 

Maculata finns enl. PRoOUT endast i Sibirien och Amurlandet. 

Dess europeiska form benämnes bastelbergeri HIRSCHKE, 
»wariabel, aber im Allgemeinen grösser und kräftiger gezeich- 

net», skild från zepanrndara »durch die weniger geknickte 
Antemedianlinie, durch den starken Mittelschatten, der dieser 

gewöhnlich genähert ist, und durch die kräftigeren Zeich- 
nungen der Unterseite. 9 oberseits weniger charakteristisch, 

Mittelschatten weniger dick, mehr distal gelegen». Denna 

beskrivning stämmer bra med här ifrågavarande form. Någon 

olikhet mellan $S sidoklaffar hos denna form och hos huvud- 

formen av repandarta har jag på mina spända exemplar dock 

ej kunnat upptåacka. 

jubata THNBG. Sällsynt. En 8 '!/7 11. 
crepuscularia SCHIFF. Jag har tillvaratagit 6 SS, som 

jag förut bestämt såsom tillhörande denna art, men sedan 

jag tagit del av PROUTS i »Die Gross-Schmetterlinge der Erde» 

befintliga beskrivningar på denna och 65. bistortata GOEZE, 
vet jag ej, till vilkendera arten exemplaren i fråga höra. 

Enl. PROUT bör crepuscularia vara ljusare än bistortata, enl. 

SPULER tvärtom. Enl. PROUT flyger den -förra arten med 

endast en generation i maj och juni, den senare i mars och 

april, enl. SPULER infaller crepuscularias flygtid i april, maj 

och juli, augusti och bözstortatas 1 juni. Enl. PROUT är crepus- 

cularia »bestimmt viel weniger verbreitet als bistortata», som 

är vitt utbredd i Europa och Asien, enl. SPULER är crepus- 

cularia allmän i mellersta och norra Europa (med undantag 

av polarregionen), under det att öbistortara förekommer »in 

Mitteleuropa, sehr lokal, meist mit der vorigen Art (crepus- 

cularia) verwechselt, häufiger und besser unterscheidbar in 

England». 
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Av mina 6 exemplar äro 3 ljusare och 3 mörkare, alla, 

utom ett av det ljusare slaget, vilket är fångat ”"/s, äro tagna 

Wslutetrav. april. 

punctularia HB. (= scopularia THNBG). Allmän. 

Gnophos TR. 

sordaria THNBG. Sällsynt. Två SS se 12:i Notteryd 
och !!/; 14 i Växjö. Överensstämma med mina exemplar 
från Norrbotten. Förut ej tagen sydligare än i Södertälje 

(J. MEVES). 
myrtillafa THNBG. Ej sällsynt i slutet av juli. 

Fidonia TR. 

carbonraria CL. Tre s$S Is och tis 14. Förut på fast- 
landet ej funnen sydligare än i Uppland. Enl. LAMPA an- 

träffad på Gottland. 

Ematurga LED. 

atomaria L. Mycket allmän. 

Bupalus LEACH. 

piniarius LIL. Mycket allmän. Fastän jag fångat minst 

ett 50 tal av arten i fråga, har jag ej lyckats få en enda 2. 

Ett !7/; 15 taget individ har största vingbredden endast 24,3 
mm. Minimum enl. »Nordens Fjärilar» 29 mm. 

Thamnonia L>D. 

wauaria LL. Allmän. 

brunneata THNBG. Mycket allmän. 

Phasiane Du>Pr. 

pecarial HB. Sällsynt; "End > fö 15. Å detta exem- 

plar är den inre av framvingarnas två raka tvärlinjer i det 

närmaste utplånad. Endast i fältet Ib synes en antydan till 

densamma. 

Perconia He. 

strigillaria HB. Allmän. 

XX fam. Nolidae. 

Nola LEACH. 

cuculatella IL. Sällsynt. Två ss ”/T11 ochen gtr 15. 
confusalis H.-S. Endast ett individ anträffat, nämligen 

en siRs LÅ. 
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XXI fam. Nycteolidae. 

Sarrothripus CURT. 

revayanus SC. (= undulana HB). Entonigt gråbrun med 

mittfältet mera rostbrunt, svarta tvärlinjer och rödbrun disk- 

fläck. En ”2 2 13. AV abrdilutana FB" har jag agitren 
Q !/5 12. Den har grundfärgen vitgrå, mittfältet gråbrunt, 
vid framkanten renare brunt och med skarpa svarta streck 

från inre tvärlinjen vid ribban I och i diskfältet. Diskfläcken 

gulröd. Av ab. degenerana HB har jag en gg ””/r 14 från 
Räppe och två, 98 ?5'5 12 och es 15 från! Vasjör vGrend- 
färgen på dsssa exemplar är vit med grönaktig anstrykning, 

rotfältet svart, mittfältet gråbrunt, vid inre tvärlinjen och 

vid framkanten svart, den på insidan med svart kantade våg- 

linjen samt övriga tvärlinjer tydliga, utfyllda med vitt, inre 

mellanfältet brokigt av svarta fläckar och diskfläcken mörkt 

rödbrun. En ?9/; 13 tagen Y tillhör ab. ramosana HB. Den 

har grundfärgen gråbrun, från vingroten ett brett, ramsvart 

streck till diskfältets slut, från vilket streck i dess underkant 

tjocka grenar utgå nära roten och vid mitten, diskfläcken 

svart, utåt med ljus skuggning, våglinjen med dess inåt 

mörka begränsning antydd, likaså inre tvärlinjen, fast svagare, 

eljest utan teckningar. 
Dessutom har jag ?/s 14 tagit en 2, som jag icke kun- 

nat inrangera under någon annan form än ab. zlicana F. 

(= pgunctana HB), ehuru framvingarna i alla fälten hava den 

bruna färgen starkt uppblandad med djupsvarta, samman- 

flytande skuggfläckar, så att de få ett mörkbrokigt utseende. 

De för formen 1 fråga typiska stora; svarta punkterna, 2 i 

inre mellanfältet och 2 vid bakkanten å våglinjens plats, 

framträda emellertid tydligt, ehuru de, som finnas 1 inre 

mellanfältet, något beröra varandra och dessutom stå i för- 

bindelse med den svarta bakkanten. Vid vingens framkant 

finnas hvita fläckar nära vingspetsen och i inre mellanfältet. 

Diskpunkten mörkt rödbrun med svart kärna. Exemplaret i 

fråga är något mindre (22 mm.) än de andra (24,,;—206,5 mm.). 

Hylophila He. 

prasinana 1.11 Sällsynt iv Larv, tagen +>/s mt uoleviätjar 

Aelg En: $ fångad tj; T5sockslenu?" 15/5 sve tlantenner 

13 
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skola ju vara nakna, men det av mig fångade 92-exemplaret 

har dem försedda med tydliga borst, som synas vara lika- 

dana som hos gJ-exemplaret. Övriga könskännetecken över- 

ensstämma med i litteraturen befintliga beskrivningar. 

Aoxililifam. Aretiidae: 

Spilosoma STPH. 

mendica CL. Sällsynt. Endast en SJ och en 2 erhållna, 

bägge genom uppfödning från larv. 

menthastri ESP. Allmän. Två SS, fångade ”/s 15, hava 
framvingarna särskilt rikligt svartpunkterade och avvika dess- 

utom från andra exemplar därigenom att punkterna utanför 

diskfältet ända från framkanten in på fältet I b bilda en blott 

av ribborna avbruten, jämt bäghöjd, vid ribban 4 mest ut- 

skjutande tydlig tvärlinje. 

Phragmatobia STPH. 

fuliginosa 1. v. borealis STGR. Allmän som larv. Fjäriln 

anträffar man sällan. 

Parasemia Hp. 

plantaginis L. Sällsynt. Tre SS juli 1912 i Notteryd 

och en 2 7 13 i Vrankunge. 

Diacrisia He. 

sannio 1. Allmän. En !9/; 11 tagen J närmar sig mycket 

ab. moerens STRAND, i det bakvingarna äro helt och hållet 
gråsvarta med undantag av ett band av den gula grundfärgen 

tvärs över vingens mitt och de gula ribborna. Hos moerens 

skall grundfärgen ej synas annat än såsom matta fläckar 

innanför det breda, sotsvarta utkantsfältet. 

Arctia SCHRK. 

caia L. Mycket allmän, åtminstone såsom larv. Ofta 

uppfödd till imago. 

aulica L. Endast en gång anträffad nämligen ?/s 15, då 

larv toos i Bramstorp på sälg. Den förpuppades ””/s en larv togs i Brå Pipa r salg. en förpuppades ”"/5, 

och fjäriln, en ds, framkom !/e. 
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Nudaria STPH. 

mundana IL. Allmän 1912 och 1915. 

Comacla WLK. 

senex HB. Allmän i början av juni 1912. Ej sällsynt 
vid samma tid 1915. En ?/; 15 i Bäckaslöf vid Växjö fångad 
gs avviker från övriga individ därigenom att den tvärs över 
hela framvingen i dess mitt har en bred, mörk, i diskfältet 

vinkligt utskjutande skugglinje. 

Endrosa HE. 

zirrorella CL. Sällsynt. Endast tagen ”!/; 14, då en & 

anträffades invid Växjö. 

Cybosia He. 

mesomella EL. Mycket allmän. 

Lithosia FE. 

lurideola ZINCK. Allmän i juli. 

lutarella L. Sällsynt. Eyra sdJ tagna ??/7 12 i Notteryd, 
eljest ej anträffad. Spännvidd: 28,;—30 mm. 

XXIV fam. Anthroceridae. 

Zygaena F. 

Zonicerae ESP. Egendomligt nog synes derna art vara 

sällsynt i trakten av Växjö, ehuru lämpliga lokaler för den- 

samma naturligtvis ej saknas. Åtminstone har jag ej i närheten 

av staden anträffat den vid något annat tillfälle än "5/7 15, 
då jag tog en I och en 2. Dessutom har jag ?/7 13 i Vrank- 

unge tagit en nyss kläckt, i närheten av den på en ljung- 

kvist fästade kokongen sittande ST 

Procris E. 

statices L. Allmän. 
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XXVII. fam. Psychidae. 

Acanthopsyche HEYL. 

atra L. (= opacella H.-S.). Den ?/s 14 togs å en gärdes- 
gård i Skir en med bladbitar och korta fina strån i längdrikt- 

ningen belagd säck, 18 mm. lång, varur !5/5 en 2 framkom. 

Sterrhopteryx HB. 

hirsutella HB. Sällsynt. En J$ fångades i kvällsskym- 

ningen '!$/& 13 i Hof invid Växjö. Såväl hos SPULER som 

hos SEITZ finnes längden på framvingen angiven till g9—10 

mm., men detta exemplar, som är en säker /äzrsutella, har 

vingen 12 mm. lång. Arten är förut i vårt land tagen 1882 

1 Hälsingland av RUDOLPHI (Ent. Tidskr. 1883 p. 37), 1891 

av J: ANDERSSON i Värmland och 1911 av E. G. VRETLIND 

vid Enköping. 

Fumea STPH. 

casta PALL. (= zntermediella BRD). Allmän. 

Talaeporia HB. 

fubulosa RETZ. Två larvsäckar tagna i juni 1915, varur 

framkommo en SI ?5/& och en 8 29/6. 

Solenobia Z. 

pineti Z. Ur en d. 3/5 15 tagen larvsäck framkom d. 
15/5 en J och en annan JF fångades ??/5 15, vilka bägge ex. 
enl. TRAFVENFELT antagligen höra till denna art. 

(Forts.) 



Sven Lampa. 

Tiden flyr. Snart 36 år hava svunnit hän, sedan Ento- 

mologiska föreningen stiftades den 14 december 1879. Glädjen 

över föreningens utveckling uppblandas med vemod, när 

leden från de första åren allt mer glesna. Han, vars namn 

vi tecknat här ovan, var en av föreningens stiftare; en av 

dem, som under de första årens svårigheter med sitt arbete, 

sitt varma intresse och sin entusiasm bidrog till föreningens 

uppkomst och utveckling. Honom vart det ock förunnat att 

bliva den förste officielle representanten i Sverige för den 

s. k. praktiska entomologin, varigenom även ett av de mål, 

till vilka föreningen strävat, uppnåddes. 

Professor SVEN LAMPAS levnadshistoria hör ej till de 

alldagliga utan är tvärtom ganska ovanlig. Han föddes den 
17 nov. 1839 på egendomen Ekeberga i Thorsö församling 

av Skaraborgs län. Föräldrarne voro godsägaren Seth Lampa 
och hans hustru Anna Kristina Rosell. År 1850 inskrevs 

den unge Sven i Mariestads skola, men måste redan 1856 

på grund av en ögonsjukdom avbryta studierna och avlade 

därför aldrig mogenhetsexamen. Redan under skoltiden 

framträdde allt mer de naturliga anlag, som snart skulle bliva 

bestämmande för hans kommande bana. LAMPA var född 

naturvän och hade en skarp blick för naturens olika former, 

parad med en ej obetydlig artistisk begåvning. 

Ynglingens intresse för naturen visade sig bland annat 

däruti, att han lade grunden till Mariestads museum. För 

detta ändamål behövdes även pänningmedel och han bru- 
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kade berätta, huru han för sitt kära museums skull, ehuru 

med hjärtat i halsgropen, även vågade uppvakta dåvarande 

landshövdingen i Mariestad Jonas Wern samt huru välvilligt 

denne stundom i det yttre ganska sträve man upptog hans 

ärende. 

Då skolstudierna således måste avbrytas, ämnade L. ut- 

bilda sina artistiska anlag och började studier vid målareaka- 

demien, men åven för dessa lade inom kort ögonsjukdomen 

hinder i vägen. L. beslöt då att ägna sig åt praktisk verk- 
samhet, blev bokhållare på egendomen Hallandsberg i Vä- 

stergötland och 1860 elev vid Julpa lantbruksskola i Väst- 

manland. Efter att samma år hava utexaminerats från skolan 

företog han en studieresa till Köpenhamn, Brässel och Paris 

och blev efter hemkomsten förste lärare och vice förestan- 

dare vid Julpa lantbruksskola. En befattning, som han inne- 

hade till hösten 1864, då han gifte sig och övertog skötseln 

av den i Tillberga socken belägna egendomen Igelsta, som 

tillhörde svärfadern. Den praktiska erfarenhet och den in- 

blick i jordbruksförhållandena, som L. under denna period 

förvärvade, blev av ovärderlig betydelse för hans kommande 

livsgärning såsom praktisk entomolog. 

Den gamla aldrig slocknade karleken till naturen vak- 

nade emellertid snart upp igen med förnyad värme, och L. 

beslöt därför att utarrendera jordbruket och ägna sig åt 

studium och insamling av naturalier isynnerhet av fåglar och 

insekter. Han företog under denna tid, åren 1868— 1878, 

flera samlingsresor: till olika delar av landet, vistades t. ex. 

en sommar på Öland vid Isgärde, varifrån han bland annat 

gjorde utflykter till de berömda urgamla ekarna vid Halltorp 

och där påträffade Cerambyx cerdo IL. samt andra sällsynta 

Gju År 1870 besökte han Kvikkjokk och hemförde ett rikt 

och värdefullt utbyte isynnerhet av högnordiska fjärilar. Un- 

der samma tid trädde han i närmare förbindelse med de 

flesta av vårt lands entomologer samt med naturaliehandlare 

i utlandet, i synnerhet i Tyskland. Genom dessa resor skaf- 
fade sig L. en på studier i naturen grundad noggrann kän- 

nedom em Sveriges fjärilar och deras utbredning. Hans 
första tryckta arbete blev också en 1877 utgiven förteckning 

över Sveriges fjärilar till och med pyraliderna. 

LAMPA lämnade 1878 Igelsta och flyttade över till Stock- 
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holm för att där idka naturaliehandel och konservatorsverk- 

samhet. Redan i januari 1879 anlitades han under ledigheten 

efter professor CARL STÅL för utförande av vissa arbeten vid 

naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning. Denna 
obetydliga början ledde sedermera till, att han under 18 år 
eller ända till 1897 kom att tjänstgöra såsom biträde och 

preparator! vid nämnda avdelning. Med glädje och tack- 

samhet skall jag städse ihågkomma det intresse och den 
noggrannhet, varmed L. utförde alla sina arbeten i riksmu- 
seet. Samarbetet med honom utgör ett av de angenämaste 

minnena från den tiden, jag hade förtroendet att vara inten- 

dent för riksmuseets entomologiska avdelning. Sommaren 

1882 gjorde L. och undertecknad tillsammans en entomolo- 

gisk resa till Jämtland. 

Under en följd av år hade lektorn vid skogsinstitutet ÅA. 

E. Hobngren på uppdrag av K. Lantbruksakademien lämnat 
utlåtanden och verkställt undersökningar rörande för lant- 

bruket skadliga insekter. När denne på grund av sjuklighet 

ej vidare kunde fullgöra detta uppdrag, erhöll LAMPA från 

år 1887 detta förtroende och började därmed sin verksamhet 

såsom praktisk entomolog. I denna egenskap företog han, 

somrarne 1887—1897 resor till olika delar av landet för stu- 

dium av insekthärjningar. Bland dessa må omnämnas resorna 

till Gottland 1887, 1888, 1889, 1892, till Eknö vid Furusund 

1887 och 1888 samt till Hälsingland 1892 för studiet av korn- 

flugan och vetemyggan; till Skåne och Halland 1889, 1890, 

1891, 1895 för undersökningar rörande ollonborren, till Vä- 

sterbotten och Norrbotten 1892 i anledning av gräsmaskens 

härjningar samt till Gottland 1893 och 1894 för att studera 

rapsbaggens och några andra skadeinsekters uppträdande. 

När Entomologiska föreningens långvariga arbete för in- 

rättande i Sverige av en anstalt för den praktiska entomo- 

login omsider år 1897 kröntes med framgång, blev LAMPA 

på Lantbruksstyrelsens förord utan ansökan utnämnd till 
professor och anstaltens förste föreståndare. På grund härav 

lämnade han sitt arbete vid riksmuseet och utflyttade snart 

till den entomologiska anstaltens nya vid Norra Brunnsviken 

1 LAMPA var en skicklig preparator och den förste som i Sverige 
införde förbättrade metoder för preparering av fjärilarna. Han uppfann 

även själv några prepareringsinstrument. 
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härligt belägna byggnad. Här förunnades det honom att 

med nödiga hjälpmedel i lugn och ro arbeta för sin uppgift 

under 12 år. Vid uppnådda 70 års ålder tog han avsked 

1907. Efter avskedet bodde han först en tid i Stockholm 

men sedermera i egen villa på Lidingö, där han närmast på 
grund av ett anfall av influensa stilla avled den 2 dec. 1914. 

LAMPA var född naturvän med en utpräglad praktisk 

läggning, vilken ännu mer utbildats under hans mindre van- 

liga levnadsbana. Teorier, som ej hade stöd av praktiken 

och erfarenheten, satte han ej högt och kunde mot sådana 
framkomma med ganska träffande anmärkningar. Genom sin 
utbildning var han synnerligen lämpad att vinna den prak- 

tiska lantbrukarens förståelse och intresse för insekternas be- 

tydelse i lanthushållningen. Genom vänsällhet och en god- 
modig humor. förstod han ock att överallt förvärva personliga 
vänner. 

Såsom ett ytterligare bidrag till kännedomen om LAMPA 
såsom människa och tjänsteman tillåter jag mig anföra, vad 

hans efterträdare professor ALBERT TULLGREN yttrat i en min- 

nesruna kort efter LAMPAS frånfälle: »Med LAMPA bortgick 

en personligen hjärtans snäll och god man, karaktärsegenska- 

per, som omedelbart lyste fram vid första mötet. Hans alltid 

försynta uppträdande och utpräglade blygsamhet voro ovär- 

derliga egenskaper hos honom. När han förlänades profes- 

sors namn, heder och värdighet, gladdes han nog över detta 

yttre bevis på att hans arbete krönts med framgång, men 

förblev samme enkle, rättframme och plikttrogne man, kom- 

plett i saknad av alla spår till fåfänga. Detta gjorde honom 

också ytterst populär, varthälst han kom under sina många 

resor inom Sverige. För mig som under hans senare tjänsteår 

var hans assistent var han mindre chefen än vännen och i 

detta ord inlägger jag då allt det bästa detta ord kan ut- 

trycka». 

LAMPA var vid sin död änkling. Han hade varit två 

gånger gift; första gången med Agnes Amelie Söderström, 

som avled 1892 under vistelse i Paris, och andra gången med 
Fenny Helena Maria Ekström, död 1909. Han efterlämnade 
en son från första giftet artisten Sven Gunnar Lampa och 
en Sven Kristoffer, född 1896, från andra giftet. 
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Det återstår att säga några ord om LAMPAS författare- 
verksamhet och hans betydelse för Entomologiska föreningen. 

De flesta av hans efter 1884 tryckta arbeten behandla 
såsom naturligt är skadeinsekter och praktiskt entomologiska 
frågor. En redogörelse för dem skulle i detta sammanhang 
upptaga allt för stort utrymme och passar bättre i en fram- 
tida historik över den praktiska entomologiens utveckling i 
Sverige. Hans övriga avhandlingar, som nästan alla: äro ut- 
arbetade på riksmuseet, röra sig huvudsakligen om fjärilar 
och skalbaggar. Hans största och viktigaste avhandling är 
»Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepi- 
doptera». Endast den som noga känner förhållandena före 
denna förtecknings offentliggörande kan rätt förstå dess stora 
förtjänster samt det arbete och den mödosamma och om- 
sorgsfulla kritik, som kräfts för dess utgivande. L. har vid 
dess utgivande ej nöjt sig med att kritiklöst avskriva och 
sammanföra 1 litteraturen redan förekommande uppgifter utan 
noggrant prövat dem samt genomgått ej allenast riksmuseets 
utan även många enskilda samlingar, prövat bestämningarne 
och noga jämfört de nordiska formerna med lokalraserna från 
andra delar av det palearktiska faunaområdet. Han har vi- 
dare undersökt och identifierat de gamla svenska författarnes 
förut nästan alldel s bortglömda eller orätt tydda: arter och 
återgivit dem” den prioritetsrätt, som tillkommer dem. På 
dylikt sätt äro till exempel samtliga av THUNBERG i Insecta 
suecica beskrivna arter efter de ännu i Uppsala förvarade typ- 
exemplaren genomgångna och tolkade. IL. hade också glädjen 
se att hans tydningar blivit godkända och införda i de ar- 
beten över Europas fjärilär, som sedermera utkommit. Även 
i djurgeografiskt hänseende är förteckningen av stor bety- 
delse, enär den utgör en säker grund för vår kännedom om 
fjärilarnes utbredning i den Skandinaviska norden. 

När LAMPA år 1878 flyttade till Stockholm, blev han 
Snart en god vän till professor OSCAR SANDAHL och var en 
ofta sedd gäst i hans vänsälla hem. Det var därför också 
naturligt, att han erhöll inbjudning till den sammankomst i 
SANDAHLS hem, då Entomologiska föreningen stiftades den 14 
december 1879  L. utsägs då till suppleant i styrelsen, i 
vilken egenskap han kvarstod till den 21 december 1885, då 
han blev ordinarie styrelseledamot. Såsom sådan tjänstgjorde 
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han ända till sin död och deltog ytterst regelbundet i sam- 

samträdena ända till de sista åren, då hans försvagade hälsa 

jade "hinder i vägen därför. L. blev 1883 ständig ledamot 

och 1908 hedersledamot av vår förening. Åren I1891— 1901 

var han redaktör och ansvarig utgivare av Entomologisk 

Tidskrift och ända till 1909 utgivare av »Uppsatser i prak- 

tisk entomologi». Under senare halvåret 1894 tjänstgjorde 

han såsom föreningens ordförande. Föreningens och styrel- 

sens protokoll vittna om den livliga del L. städse tog i före- 

ningens förhandlingar. Varje år höll han ett eller flere före- 

drag i föreningen och sällan saknades vid någon samman- 

komst hans inlägg i diskussionen. L. har dock ej blott offrat 
tid och arbete åt föreningen, han har ock under årens lopp 

till SANDAHLS fond skänkt större eller mindre summor, vilka 

tillsammans torde uppga till omkring 1,500 kronor. 

De av föreningens medlemmar, som hade nöjet att göra 

L:s bekantskap, skola helt säkert bevara honom och hans 

verksamhet för föreningen i kärt och tacksamt minne. 

Bland yttre utmärkelser, som tilldelades LAMPA må näm- 

nas, att han år 1897, då han lämnade sin tjänst vid riksmu- 
seet, av K. Vetenskapsakademien erhöll dess Linnémedalj i 

guld, som högtidligen överlämnades vid Entomologiska före- 

ningens sammankomst den 30 april samma år, samt att han 

år 1901 blev riddare av K. Nordstjärneorden och 1906 leda- 
mot av K. Lantbruksakademien. 

Utgivna skrifter. 

FIR-Entomolosisk, Tidskrift. U: PLEJ= Uppsatser i praktisk 
entomologi. 

3. Catalogus Lepidopterorum Scandinavie. Pars. 1. Västerås. 1877. 8”. 

10 pg. 

Några anmärkningar om Leptura gvadripustulata FABR. E. T. 2, 

1881, p. 173—174. 

Hadena unanimis 'TrR., funnen i Sverige. E. T. 3, 1882, p. 31—32. 

Eon Jarvuppfödare. EE. IA, T8035.p--02. 
Anteckningar om sällsyntare svenska Lepidoptera. E. T. 4, 1883, 

Pp. 125—128. 

Entomol. Tidskr. Arg. 36. H. 2—4 (1915). 18 
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6. Bradycellus rufithorax SAHLB., en för Sverige ny skalbagge. E. 
TSE I884ND: Ole 62 

7. Anteckningar om sällsyntare svenska Tepidoptera. E. I-UsgHrgbAe P- I435—150. 
3. (Gräsflyets olika forne) BESS p- 160—161. 
9. Förteckning över Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. E. T.-:6, 1885, p. 1—137; 211—213. 

10. Om hvitaxflyet (Hadena secalis [ERE SRS SO P5: SJ 71 MSS —136. 
11. Deilephila nerii från Gotland. E. T. 7, 1886, p. I15—116, 143. 12. Några iakttagelser angående luktorganet hos Bombyx guercus L. BEVIS S6 Np Ty SÖ203 i 
3. Om fuglarvers förekomst i tarmkanalen hos människan. E. T. 8, 1887, P- 5—20, 136—153- 

14. Iakttagelser angående kornAlugans uppträdande och lefnadssätt un- der sommaren och hösten 1887. Lantbruksakademiens Handl. och Tidskr. 26, 1887, p. 364—373. 
15. Kan Musca pumilionis BIERKANDER vara identisk med senare för- fattares lika benämnda art af släktet OsScinisamEl eg. 1888, 
RI 

16. Redogörelse angående Entomologiska Föreningens insektsamling för Av HUSkogfa lDR INU ne P- 47—49. 
17. Prislista för Skandinaviska Macrolepidoptera. Sthlm 1889. 82. 125. 18. Hydroecia micacea Esr. såsom skadedjur. - E. T. 10, 1889, p. 7—38. 19. Entomologiska Föreningens insektsamling. E. T. 10, 1889, Pp. 16. 20. Ollonborrarne. Deras lefnadssätt och utrotande. Sthlm 1889. 8. 

40 sid., figg. 
1. Om ollonborrarne. E. T. LOMMOSO DET 2 
2. Våra skadligaste ollonborrar. Sthlm 1890. 8 

lagd tavla. 
3. Ågrilus pratensis RATz. E. T. LENS) LRSISO DA LT 
4. Om upprättande af så kallade lockplatser vid ollonborrarnes svärm- ning. Christianstads läns Hush.-sällsk. Tidskr. 1889, p. 179—181. 5. Ännu en myggart funnen i Sala grufvor. E. T. I1, 1890, p. 89—94- 26. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och för- rättningar under år 1890 af Statens entomolog. FEMI ons 
ESRI 

27. Smärre notiser: Statsanslag till ollonborrarnes utrotande. Gräs- hopporna i Algier. Stark lifskraft hos fjärilägg)! MESIG 1891, 
Pp. 53—54- 

28. En fiende till Coloradobaggen; Laemophloeus alternans och Pa- 
lorus depressus; Spindlarne och Sköldlössen. E. T. I28TSOI, P-o$A- 29. Sädesknäpparne. E. T. TERO ND IgE OM é 30. En parasit funnen på ollonborrelarven. EST TS per GRs G3r 31. Undersökningar rörande hvetemyggans uppträdande i Christianstads län: sommaren) .1889..— (Ehristianstads Jans Hushålln.-sällsk. Tidskr. 

1890, p. 34—36. 
Gott väderkorn hos insekter. E. T. T250TGOT NES 

22 
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Skydds- och utrotningsmedel: Ett enkelt sätt att utrota i bigården 
besvärliga getingar. E. T. 12, 1891, p. 63—064. 

Hvetemyggan. E. T. 12, 1891, p. 113—135. Med en färgl. tavla. 
Kålflugan (Anthomyia brassice). E. T. 12, 1891, p. 136. 

Notis. Ollonborreinsamling 1891. E: T. 12, 1891, p. 136. 
FPogonocherus hispidus LiN., E. T. 12, 1891, p- 141. 

Aphodius fimetarius LiN., misstänkt att vara en skadeinsekt. E. 

MES 1801, Pp. 14I— 142. 

Mjölmottet (Åsopia farinalis LiN.). E. T. 12, 1891, p. 142. 
Trädgårdsnunnan. (Ocneria dispar Tin). E. T. 12, 1891, p. 142 
—144. 

Phaedon cochlearie FaB. såsom skadeinsekt. E. T. 12, 1891, p. 144. 

Bohvete som skyddsmedel mot »fällmask». E. T. 12, 1891, p. 158. 

Mot jordloppor; Ex 3 12, 1891, pi 158. 

Sätt att fördrifva väggohyra. E. T. 12, 1891, p. 158. 
Myrors bortdrifvande. E. T. 12, 1891, p. 158. 

Resande svenska naturforskare. E. T. 12, 1891, p. 160. 

Gåfvor till Föreningens insektsamling. E. T. 12, 1891, p. 176. 
Sätt att fördrifva larverna till Stickelbärssågaren (Nematus wventri- 
FOsS)TEBST I TI20 1801, P3 230 

Medel mot kålmasken. U. P. E. 1891, p. 65. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och för- 

rättningar under år 1891 af dess entomolog. E. T. 13, 1892, p- 
1—38. 

Notiser: Vatteninsekter, skadliga för fiskafvel; lantbruksentomolog; 
Statsanslag till Entomolog. Tidskrift. E. T. 13, 1892, p. 39—40. 
Röda tallstekeln (Lophyrus 7ufus) och dess uppträdande i våra 

skogar. E. T. 13, 1892, p. 41—44. 

Skydds- och utrotningsmedel. BE. T. 13, 1892, p. 43. 

Litteratur: French, C., A Handbook of the Destructive Insects of 

Victoria. E. T. 13, 1892, p. 46—48. 

Galeruca xanthomelena SCHRANK. E. T. 13, 1892, p. 48. 

Halmstekeln (Cephus pygmens) 1 Nordamerika. E. T. 13, 1892, 

Pp. 34- 
Nettenligare om Sotcysis. fenella. s.E.I 135 1892,0p- 50: 

rand Hlallandsas. El. 13, 1092,p- 00- 

Agromyza Lappe LoeEw. E. T. 13, 1892, p. 113—120. 

Notiser: -B: 1 13, 18025-p: 128: 
Ett talande bevis för den praktiska entomologiens nytta. U. P. E. 

TÖ02, Ps f2- 

Vanessa polychloros såsom skadedjur. E. T. 13, 1892, p- 204. 
Ena för. var fauna nysdvitvels, BE C3 13, 1892,:p- 200: 
Colias Verdandi ZETT., ab. immaculata och Hecla LEF., ab. San- 

dahl. E. T. 13, 1892, p. 249—250- 

Kornflugan (Chlorops pumilionis BIERK.). E. T. 13, 1892, p. 257— 
274. Med 1 färgl. tavla. - 
Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och för- 

rättningar under år 1892 af dess entomolog. E. T. 14, 1893, p. 1—46. 

8 
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Notiser: Landtbruksentomolog för 1893. Statsanslag till Entomolo- 

gisk Tidskrift. Fridlysning af staren. E. T. 14, 1893, p. 47—48. 

Åtgärder för åstadkommandet af en entomologisk försöksstation. 
BUTT BO0B PE ÖS 
Catocala adultera MEN. . E. T. 14, 1893, p. 78. 
Odonteus mobilicornis FABR. FE. T. 14, 1893, p. 80. 

Litteratur: Ängsmasken, II; af O. M. Reuter. E. T. 14, 1893, p- 
ÖT==35- 

Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1893. Af W.M. 
Schöyen. . E. T: 14, 18935,p) 05—91: 

Rekvisition af landtbruksentomolog till Gotland. E. T. 14, 1893, 
PO 

Utrotningsmedel: Mot roftjärillarver. Mot bisting. Medel mot 
plommonsnytbaggen. FE. T. 14, 1893, p. 92—93. 

Frågan om verksammare skydd för insektätande småfåglar. E. T. 

14, 1893, P: 95 —96. 
Chlorops circumdata MeEiG. E. T. 14, 1893, p. 169—170. 

Geotrupes typhoeus.. E. T. 14, 1893, p. 234. 

Tephritis dilacerata LoOEw. E. T. 14, 1893, p. 241—242. 

Statsanslag till Entomologisk Tidskrift. E. T: 14, 1893, p- 296. 

Berättelse angående resor och förrättningar under år 1893 af Kongl. 

Landtbruksstyrelsens entomolog. E. T. 15, 1894, p. 1—40. Med I 
färgl. tavla. 

Märkligt fynd i en regnmätare.  E. T. 15, 1894, p. 58. 
Potatisstamflyet (Hydroecia micacea EsP,) och Sädesbroddflyet 

(Agrotis segetum SCHIFF.) i Värmland. E. T. 15, 1894, p. 59—060. 

Achorutes armata NICOLET. E. T. 15, 1894, p. 60. 

Hvetemyggan i nordvästra Skåne. E. T. 15, 1894, p. 60—062. 
Om sändningar och prof på skadeinsekter. E. T. 15, 1894, p. 62—64. 

Samling af skadeinsekter och parasiter. E. T. 15, 1894, p. 64. 

Förteckning öfver fjärilar, tagna på Hunneberg sommaren 1893. EÉE. 

T. 15, 1894, P- 93—94- 
Egendomliga vanor hos mantidernas honor. E. T. 15, 1894, p. 118. 
Hydalticus stagnalis FABR. 'E. T. 15, 1894, p. 120. 

Tallspinnaren (Lasiocampa pini LiN.). E. T. 15, 1894, p. 127. 

Landtbruksentomolog för 1894. E. T. 15, 1894, p. 222. 

Ollönborttelarverna. nb. tl. my. LIGA, sp. 2220 

Maskar på snön. BE. de 15, I894,,0D4 226: 

Pitteratur. "ESKS GESNELS OA FPG 

Parasiticida. ES förs; KO0A, Pr 220--2316 

Rofgirisar Acamder, EB; INNmg, rog4 ps sssSr 

Anteckningar om insekters massuppträdande. E. T. 15, 1894, p- 

233—234. 
Utrotningsmedel: Amerikanskt radikalmedel mot ohyra på husdjur. 

ET TITSTSGAMIpPERo SA 

OSKAR THEODOR SANDAHL. ++. E. T. 15, 1894, p. 315—323. Med 
porträtt. 
FIL.2D: J: WATZENGRENSSf SE: SLVELSE HÖJA, Np. 13205 
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Berättelse angående resor och förrättningar under år 1894 af Kongl. 
Lantbruksstyrelsens entomolog. E. T. 16, 1895, p. 1—44. 

'Tallspinnaren (Lasiocampa pini Lin.) i Frankrike. E. T 16, 1895, 
Psr40: 

Ollonborreinsamlingen i Danmark. E. T. 16, 1895, p- 56. 

Litteratur. E: T.:: 16, 1895, p. 57—60. 

Entomologisk försöksstation i Frankrike. E. T. 16, 1895, p. 60. 

Utrotningsmedel: Mot flugor. Kastanieborrens larver. Mot bladlöss. 

ET. 16, 1895, ps 62-063: 
Jordloppors fördrifvande. Mot hvitgördlade törnrosstekeln (Emphyltus 

cintus IL) och Cladius pectinicornis FOourReR. Hömasken (Åsopia 

costalis FABR.). :E. T. 16, 1895, p. 63—64. 

För nattfjärilsamlare. Ekoxen (Lucanus cervus L.). Skador genom 

mSsvaveln (Calandravoryse 5) i Ostindien. E- Ti 16, 18955 Pp. OA. 

Blattina (kakerlackorna i Australien och Polynesien). E. T. 16, 1895, 

p- 68. 

Larvers preparation för studier. E. T. 16, 1895, p. 72. 
Amerikansk insekt introducerad i Europa. E. T. 16, 1895, p- 80. 

Biologisk samling af skadeinsekter. E. T. 16, 1895, p. 88. 

Landtbruksentomolog för 1896. E. T. 16, 1895, p- 254- 

Berättelse angående resor och förrättningar under år 1895 af Kongl. 

Landtbruksstyrelsens entomolog. E. T. 17, 1896, p. 1—50. Med I 

färgl. tavla. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. E. T. 17, 1896, p. 50. 

Landtbruksentomolog för 1896. E. T. 17, 1896, p. 50. 
En för Skandinavien ny skadeinsekt. E.: TI: 17, 1896, Pp. 170: 

Takttagelser i Sverige rörande kastanieborrens svärmningsperioder. 

BEN 17 18967 Pp. 175-176. 

En annan emulsionspridare: E. T. 17, 1896, p. 174—175. 

Ett bemärkelseår för entomologien i Sverige. E. T. 17, 1896, p. 224. 

Statsanslag till Entomologisk Tidskrift för 1897. E. T. 17, 1896, 

p-292. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och förrätt- 

ningar för 1896 af dess entomolog. E. T. 18, 1897, p. 1—30. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen för 1897. E. 'T. 18, 1896, 

p:r:3 I: : 

Insekter som människoföda. E. T. 18, 1897, p. 31—32. 

Gräsflyet (Chareas graminis LiN.)i Skottland. E. T. 18, 1897, p. 32. 

Förening af praktiska entomologer i Nordamerika. E. T. 18, 1897, 

Pp. 47—48. 
Ett enkelt förfarande vid beredningen af oljeemulsion. E. T. 18 

1897, P- 49. 

Tankar angående behofvet af en för skogshushållningen anställd 

entomolog. E. T. 19, 1897, p. 53—58. 
Föreståndare för Statens Entomologiska Anstalt. E. T. 18, 1897, 

p. 58. 

Meddelande från Statens Entomologiska Anstalt. E. T. 18, 1894, p- 

7440: 

, 
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Krusbärsstekeln (Nematus ribesii SCOP.). E. T. 18, 1897, p. 76—380. 
Med 1 färgl. tavla. 
Smärre uppsatser och meddelanden. Fribrefsrätt för entom. anstal- 
tens föreståndare, p. 107. — Enkelt sätt att förvara insekter, p. 108. 

— Ollonborrarna, p. 108. — Gräshopporna i Algier, p. 108. — In- 
samling af sköldlöss, p. 109. — Mot hoppstjärtar, p. 109. — Enkelt 

medel mot mygg, p. 109. — Bruka insekter leka, p. 138. — E. T. 
18, 1897. 

Utlåtande rörande pröfning af LARS PERSSONS medel mot ollon- 
borrlarver. Kristianstad 1897. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och förrätt- 

ningar m. m. för 1897 af föreståndaren för Statens Entomologiska 
Anstalt. E.: T. 19, 1898, p. 1—48. 

Reseanslag af statsmedel. E. T. 19, 1898, p. 70. 

En svår härjning af nunnans (Lymantria monacha LL.) larver. E. 

'T: 19, 1898; p-: 120. 

Amerikanskt sätt att insamla och utrota i vatten lefvande insekter. 
ES EID LODOr pA JAS 

Statsanslag till den Entomologiska Föreningen i Stockholm. E. T. 
19, 1898, p. 144. 

För Sverige nya skadedjur. E. T. 19, 1898, p- 144. 
Notiser: Aphodius qguadrimaculatus L. Statsentomolog i Finland. 

El TO 10003-p-L109. 
Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 
Statens Entomologiska Anstalt, dess tjänstemäns resor m. m. under 

år 1898--, BE KE020, 11000, Pra-—70- 
Anslag till löfskogsnunnans utrotande. FE. T. 20, 1899, p- 80. 
Nunnan (Lymantria monacha Tin.) dess utbredning, lefnadssätt, 

fortplantning och utvecklingsstadier. E. T. 20, 1899, p. 81—88. Med 

1 färgl. tavla. (Även Sthlm 1899. 8”. 8 sid. I färgl tavla.) 

Utdrag ur assistenten vid Statens Entomologiska Anstalt d:r YNgVE 

SjöstEDTS berättelse till Landtbruksstyrelsen rörande en under år 
1898 med statsanslag företagen resa i Nordamerikas Förenta Stater 

och Canada. E. T. 20, 1899, p. 89—106. 

Nya fynd. af Goleoptera: "BE: I. 20, 0090, Pp. II2. 
Ytterligare rörande den svenska nunnelitteraturen. E. T. 20, 1899, 

p- 159—160. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen för 1899. E. T. 20, 1899, 

p. 160. 
Insektsamlingarna vid Statens Entomologiska Anstalt. E. T. 20, 

1899, p. 223—224. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen för 1900. E. T. 20, 1899, 

p- 283. 

Notis. E: 1320, 1809, prr206G: 
Nunnan. Tidn. f. Sthlms Läns Hushålln.sällsk. 1899, p- 97—98. 

Löfskogsnunnan (Ocneria dispar L). E. T. 21, 1900, P- 39—46. 

Med 1 färgl. tafla. (Även Sthlm 1900. 8”. 8 sid. 1 färgl. tafla.) 

Adjunkten C. G. THOMSONS samlingar. ÉE. T. 21, 1900, Pp. 48. 
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Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 
Statens Entomologiska Anstalt, dess tjänstemäns resor m. m. under 

år 1889. E. T. 21, 1900, p. 49—96. 

En för. vår fauna ny staphylinid. ÉE. T. 21, 1900, p. 152. 
Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 

Statens Entomologiska Anstalt, dess tjänstemäns resor m. m. under 

ALtrIGO0L El PE: 22:119015 po 56- 

Notiser: Statsanslag till Entomologiska Föreningen i Sihlm, p. 62. 

— Statsanslag till nunnans bekämpande, p. 62. — Statsanslag rö- 

rande ollonborrarne, p. 63. — Skeppsvarfflugan (Lymexylon navale 

L.).— Tallskottvecklaren (Metinia buoliana SCHIFF.). E. T. 22,1901,p.-64. 

Två af våra för säden skadliga nattfjärilar (Hadena tritici EL. och 

;Secafrsi 1£'). EE: T.-22, 1901, p- 120—136. Med 1 färol. tafla. 

Grasflyet. (Chareas graminis. 1L.). EE: T. 22, 1901, p. 1360: 

Notiser: En skalbagge, Bembidium nigricorne GYLL., jämte några 

lokaluppgifter af H. MUCHARDT. EE. T. 22, 1001, Pp. 142. 
För finska faunan nya insekter. E. T. 22, 1901, p. 158—159. 

Notiser: /Notorrhina muricata DAM. och Phaleria cadaverina FaAB. 

BEAPISI20r 1001, 160: 

Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella ZELL). E. T. 22 

puög: 

Koloradobaggen åter i Europa. E. T. 22, 1901, p. 170—174. 

ELEANOR ÄNNE ÖRMEROD. +. E. T. 22, 1901, p. 183—186. 
Nephopteryx semilella ZNCK., en för Sveriges fauna nv pyralid. E. 

HERO rGOT, por240. 

Nonstom tynd af Coleoptera. E. I. 23, 1902, p. 28. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 
Statens Entomologiska Anstalt under år 1901. E. T. 23, 1902, p- 

65— 116. 

Våra inomhus skadliga malfjärilar. E. T. 23, 1902, p. 122—124. 

Med 1 färgl. tafla. 
Våra för fruktträd och bärbuskar skadligaste insekter. Sthlm 1902. 

8”. 48 sid. 
Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 

Statens Entomologiska Anstalt under år 1902. ' E. T. 24, 1903, Pp. 

1—60. : 
Notis: Statsanslag till Entomologiska anstalten. E. T. 24, 1903, p- 64. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 

Statens Entomologiska Anstalt under år 1903. EX F::25, 1904, 

P- 1—64. 
Entomologiska Föreningens högtidssammankomst å Grand Restau- 

kant Nattonpari den tynrdecember. 190355 CE: Ikr25, 1904, px130: 

Några af våra för trädgården nyttigaste insekter. E. T. 25, 1904, 

p- 209—216. 

Anslag till Entomologiska Föreningen. E. T. 25 1904, p- 238. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 
Statens Entomologiska Anstalt under år 1904. E. T. 26, 1905, 

p- 1—56. 

1901, 
, 
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Trogosita mauretanica L. E. T. 26, 1905, pP- 57—59:- 

Lökflugan (ÅAnthomyia antigua MG.) E. T. 26, 1905, p. 60—063- 

Med 1 färgl. tavla. : 

Apelmärgstekeln (7Taxomis glabratus FAu., agilis Kru6). E. T. 26, 

1905, p- 63—54. 

En sällsynt skalbagge. E. T. 26,-1905, p- 188. 

Några av Östergötlands sällsyntare dagfjärilar. E. T. 26, 1905, p. 192- 
Ceutorrhynchus chrysanthemi (GERM.) GYLL. ÉE. T. 26; 1905, p. 208. 

Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella Z.). E. T. 27, 1906, p. I— 

13. Med I färgl. tafla. (Aven Sthlm 1906. 18” 16 sid. "I färglagd 

tafla.) 

Applevecklaren (Carpocapsa pomonella L.). E. T. 27, 1906, p. 13—14- 

Applesågstekeln (Hoplocampa testudinea KLUG.). E. T. 27, 1906, p. 15. 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid: 

Statens Entomologiska Anstalt under jär: 1005. (Bi, Aso nsEroned 
p- 17—64; 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. 1D:o för studier i ut- 

landet. D:o för utgifvandet af en handbok i praktisk entomologi- 
EX: 27, 1906, p-04. 

Om's. k. mordlarver EMI27, 10067 pys0b0: 

Meddelelser vedrörende insektangreb på markafgroder i Jylland 1905- 

(Ref): BITAR, CIOOGNpsroG. 

En för vår fauna nyskalbagge: E' T27I9061poa3e: 

Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid 

Statens Entomologiska Anstalt under. år -1906: -E: IT328) 1907, 

p. 33—064. 

Om oxstynget (Hypoderma bovis D. G.). E. T. 28, 1907, p. 65—72- 

Med 1 färgl. tavla. 
Undersökningar af grankottar 1907. E. T. 28, 1907, p. 193—199. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. EE. T. 28, 1907, P- 

199—200. 
Rapsjordloppan. E. T. 28, 1907, Pp. 200. 

Agrikultur-ekonomisk försöksanstalt i Finland. E. T. 28, 1907, p. 260- 

Härmasken. E. T. 28, 1907, p. 223—232. 

Anteckningar rörande verksamheten vid Centralanstaltens för jord- 

bruksförsök entomologiska afdelning under år 1907. E. T. 29, 1908, 
p. 225—252. 

Om rönnbärsmalen (Arevresthia conjugella ZEir.) E. T. 29, 1908, 

p. 253—272. 
Våra skadligaste spinumalar af släktet Yponomeuta. E. T. 

p- 273277. "Mediisfärolstandlas 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. E. T. 29, 1908, p. 278. 
CARL HANS JOHANSSON. +.  E; Ii 20, 1908, p. 270—201: Med 
porträtt. 

Anteckningar rörande verksamheten vid Centralanstaltens för jord- 

bruksförsök entomologiska afdelning 1908. E. T. 30, 1909, 
Pp- 193—242. 

Fortsatt undersökning af grankottar. U. P. E. 1909, p. 34- 

1908, [0 SO 
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Om angrepp genom rönnbärsmalens larver å äpplen under förvaring 

inomhus. U. P. E. 1909, p. 34—36. 

Diverse skadeinsekter. U. P. E. 1909, p. 36—44. 
Våra allmännaste frövifvlar eller s. k. smvgar (BrRucHuUS L.). E. T. 
20 I909, Pp: 230-—241. Med 1 fargl. tafla. | 

Om frostfjärilns uppträdande för närvarande. E. T. 30, 1909, p. 242. 

Anteckningar rörande verksamheten vid Centralanstaltens för jord- 

bruksförsök entomologiska atdelning 1909. ÉE. T. 31, 1910, p. 198—205. 

(Så gott som alla i Ent. Tidskr. från och med 1891 publicerade ar- 

tiklar hava även tryckts i »Uppsatser i praktisk entomologi». N:r 199, 

200, 201, 204 Och :208 hava även utgivits som »Meddelande från Central- 

anstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, Entomologiska Avdel- 

HIN SENSANET feSp. Ta. 2,3, 0-0CH 7-) Ir i 

Chr. Aurivillius. 



Uber eine neue Gattung und Art von 

Anopluren. 
Von 

Eric Mjöberg. 

(Mit vier Testfiguren.) 

Cervophthirius n. g. 

Körper ziemlich gedrungen und abgerundet. Kopf 

schmal und fast parallelseitig. Hinterkopf in den Prothorax 

deutlich eindringend, stark chitinisiert ohne seitliche Vorspränge. 

Fähler fänfgliedrig, von normaler Entwicklung, keine sexuelle 

Merkmale zeigend. Thorax etwa von der Breite des Kopfes, 
stark chitinisiert. Vorderbeine nicht so kräftig entwickelt 

wie die folgenden zwei Paaren, ihre Kralle sehr fein und 

spitzig. Das Abdomen zeigt zehn gut abgesetzte Dorsalsegmente 

aber nur acht Ventralsegmente, das erste Dorsalsegment ist 

zwar sehr klein aber doch ganz deutlich abgesetzt und trägt 

wie die acht folgenden etwa in der Mitte eine Reihe von 

nach hinten gerichteten Borstchen. Die Stigmen je eine auf 

den Segmenten 4—9 gelegen, mässig gross und nicht be- 

sonders merkbar erhöht. Sclerite und Platten fehlen gänz- 

lich, auch gibt es keine pleurale Chitinausbildungen. Gonopoden 

von normalem Typus, mit gut entwickelten Chitinstätzen. 

Die neue Gattung gehört der ENDERLEIN'sche Sub- 

familie  Linognathine an und kommt entschieden seiner 

Gattung Solenopotes am nächsten, unterscheidet sich aber 

sogleich durch den in den Thorax eindringenden Kopf, 

die Zahl der Dorsalsegmente, das Fehlenjeder chitinöse Aus- 

bildungen in den Pleuren, und die weniger hervortretenden 

kaum röhrenförmig erhöhten Stigmen sowie auch durch die 

Beborstung des ersten Dorsalsegments. 
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Cervophthirius tarandi n. sp. 

Färbung bläulich weiss; Kopf, Thorax und Beine wegen 

der kräftigen Chitinisierung gelbbraun erscheinend. Kopf 
ziemlich schmal, nach hinten ein wenig verbreitert, nahe dem 

Vorderrande sieht man eine gebogene 

Chitinschiene (wie dies oft bei manchen 

Mallophagen der Fallist). Am Vorder- 

rande der Kopfes stehen jederseits drei 
kurze Börstchen und dazwischen und 

der Fihlerwurzel noch ein kurzes solches. 

In der Mitte der Oberseite des Kopfes 

bemerkt man wenigstens auf Spiritus- 

exemplaren acht bräunliche Flecken, die 

wahrscheinlich chitinöser Natur sind. 

Hinterecken des Kopfes fein abgerundet. 

Zwei längere und einwenig von diesen 

vorwärts entfernt ein kurzes Borstchen 
tragend. Die Verlängerung des Hinter- Fig. 1. Cervophthirius 

kopfes sehr tief in den Thorax eindrin-. "74 Mjörn. sp. & 
gend. Antenne kurz und einfach. Thorax etwa von der Breite 

des Hinterkopfes mit den Grenzen der 

drei integrierenden Segmente deutlich 

markiert. Das Meso- und das Metatho- 

racalsegment je mit zwei Borsten. Die 

Beine ziemlich kurz und plump; die 

Krallen der zweiletzten Beinpaare viel 

grösser und wie uberhaupt die zwei hin- 

teren Beinpaare kräftiger entwickelt. 

I Im Körperform ist das Männchen 

ein wenig kurzer und schmäler als das 

Weibchen. In beiden Geschlechtern 

zeigtdas Abdomen zehn deutlich abge- 

grenzte Dorsalsegmente. Betreffs der 

Beborstung verdient hervorgehoben zu 

Fig. 2. Cervophthirius  Werden, dass niemals mehr als eine 

tarandi MröB. n. sp. 2 Reihe von Borsthaaren auf jedem Seg- 
mente vorhanden ist. Ubrigens scheinen sie sich so zu ver- 

[aa 



284 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 19015: 

teilen, dass etwa in der Mitte des Segments eine Reihe steht, 

deren Zahl ein wenig verschieden und wie esscheintauch variabel 

ist, dann folgt ein Zwischenraum, wo man keine solche findet, 

dann folgen zwei oderdrei, von denen wenigstens eines sehr lang 

ist. Endlich kommt das Randborstchen. Auf 

der Riäckenseite sieht man zweisymmetrische 

Reihen von dunkleren unregelmässigen Flec- 
ken, die je eine segmentale » Impression» re- 

presentieren. 

Fig. 3. Hinterleibsspitze Uber die Form der Genitalflecke und die 

des Cervophthirius ta- chitinöse Geschlechtsapparate des Männ- 
randi. MJÖB.,-D.: SP: & ö S 2 

” chens geben die Textfiguren 3 und 4 Erklä- 

rung. Gonopoden des Weibchens von gewöhnlichem Typus. 

A 

3 ? 
ange! des KÖrperse fees sasse 2 Tr a Se Ra 
Breite » RE TIG ES DAG SSR 

Mehrere Exemplare von 

dieser Anoplure sind vom Stu- 

dierenden HARALD BERGMAN 

auf einem schwedischen Renn- 

tier aus Karesuando erbeutet 

worden. Sie warennur auf dem 

Kopfe und den oberen Teilen 

des Halses anzutreffen. Die 

meisten fanden sich ringsum 

den Augen und denOhren. Fur 

die Gäte seines Vaters, des 

Herrn Prof. A. BERGMAN mir 

das Material zur Bearbeitung 

zu äberlassen spreche ich mei- 

nen herzlichen Dank aus. 

Typus: Schwedisches 

Reichsmuseum. Entomol. Ab- 

teilung. 

Von der Säugetiergat- 
tung Cervusist meines Wissens Fig. 4. Cervophthirius tarandi. MjJÖB. n. 

noch nur eine einzige Anop- sp. Das Bild zeigt die chitinösen Teile 

; des <männlichen Geschlechtsapparats. 
luren-Art beschrieben worden. (A. TUILGREN foto.) 



ERIC MJÖBERG: NEBRIA KLINCKOWSTRÖMEI N. SP. 285 

Es ist dies die von NITZSCH in Germars Magazin. Entomol. 

1818, III, 305, kärzlich beschriebene Pediculus crassicornis, 

deren systematische Stellung noch nicht aufgeklärt worden 

ist. Das Wirttier war Cervus elaphus. In WYTSMAN, Genera 

Insectorum-Anoplura (8t:me Fascicule) 1908 wird diese Art 

von DALLA TORRE an die Gattung Haematopinus gefäöhrt. 

Dass das betreffende Tier nichts mit den wahren Hamato- 

pinus-Arten zu tun hat, ist ohne weiteres klar. Leider sind 

die Beschreibungen sowie auch die Abbildungen von dieser 

Art so schlecht, dass man kaum davon einige Schliässe ziehen 

kann. Es ist nicht. unmöglich, dass, die Art in die hier be- 

schriebene Gattung sich einwandfrei einpassen lässt. 

Nebria Klinckowströmi n. sp. 

Ein neuer Käfer aus den Faeröern. VWorläufige Mitteilung 

von 

Eric Mjöberg. 

Mit der Bestimmung des von Herrn Dr. Axel Freiherrn v. Klinckow- 

ström neulich aus den Faeröern eingesammelten, sehr reichen Insekten- 

ausbeute beschäftigt habe ich eine ganze Reihe von Exemplaren einer 

Nebria-Art gefunden, die offenbar der Art Nebria brevicollis FABR. am 

nächsten kommt, von dieser aber in vielen Hinsichten deutlich abweicht 

und sicher eine eigene Species repräsentiert. 

Nebria Klinckowströmi n. sp. 

Grundfarbe dunkler als bei N. brevicollis FABR., der ganze Körper ein 

wenig mehr plattgedruckt und mehr parallelseitig. Prothorax besonders an 

der Basis auffallend -schmäler mit tief eingegrabener Mittellinie und mit 

tiefem vorderen Quereindruck. Figeldecke nicht so tief und ausgeprägt 

wie bei N. brevicollis FABR. gestreift; Beine rötlich, die Schenkel dunkler, 

die Spitzen der Tarsalglieder schwarz. Die Tarsen der zwei ersten Bein- 

paare auf der Oberseite deutlich pubescent, die des dritten Beinpaares 

ganz kahl. — Länge des Körpers etwa 12 mm. 

Mehrere Exemplare von Trangisvaag, Juni—Juli 1913. 



Smärre meddelanden och notiser. 

Tallskottvecklaren (£vetria buoliana HCcHIFF), ännu en till 

Nordamerika från Europa importerad skadeinsekt. — Som bekant 
har ett icke ringa antal skadeinsekter under årens lopp kommit 
över till Nordamerika från Europa, tack vare den livliga sam- 
färdseln mellan dessa delar av jorden; och flera av dessa ha i 
sitt nya hemland uppträtt vida mer förödande än hemma i Europa. 
Vi behöva i detta sammanhang blott tänka på lövskogsnunnan 
och på den lilla almlövbaggen, av vilka den förra anställt 
enorm förödelse och den senare i många städer, där almar an- 
vändas på boulevarderna för att skänka skugga åt fotvandrarna, 
dödat dessa träd. 

Helt nyligen har den redan nu långa listan på dylika emi- 
granter ökats med ännu en, den för oss välbekanta tallskott- 
vecklaren. 

Förra året upptäcktes denna på Long Island och identifierades 
av A. BuscK vid »Bureau af Entomology». Ytterligare efterforsk- 
ningar ådagalade, att arten vid flera tillfällen inkommit med tall- 
plantor från Europa och att den redan lyckats innästla sig i 
plantskolor och parker i nio olika stater. ; 

Med tanke på de sorgliga erfarenheter man gjort ifråga om 
andra importerade skadeinsekter är det ej förvånande, att veder- 
börande hysa stora farhågor, att tallskottvecklaren skall lyckas 
sätta sig fast på allvar. 

Därför har redan nu en rikt illustrerad broschyr över den- 
samma utgivits, vari påyrkas, att energiska åtgärder vidtagas för 
att utrota densamma. 

Även i Canada har man fått ögonen öppna för den nya 
fara, och jag fick för någon tid sedan brev från GORDON HEWITT, 
Dominion entomologist, med begäran om prov av insekten och 
dess skadegörelse, för att inspektörerna av importerade plant- 
skolealster skulle kunna lära sig att känna igen densamma. 

var Trägårdh. 

Bladlushärjning på bok. — Som väl alla entomologer iakt- 
tagit, ha under sistlidna sommar bladlöss uppträtt synnerligen 
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rikligt på en mängd växter. Så ha ju t. ex. vinbärsbuskarna 
mångenstädes totalt fördärvats, och under senare delen av som- 
maren ha de överallt kringflygande bladlössen varit till verkligt 
obehag. I nedanstående rader vill jag fästa uppmärksamheten 
på bokbladlusen (Fsyllaphis fagi 1L..), som jag under sommaren 
hade tillfälle närmare iakttaga och ehuru ej innehållande något 
nytt, kunna iakttagelserna likväl möjligen bidraga till att vidga 
vår kännedom om detta intressanta djur. 

Härjningen, om den nu får bära detta namn, då det endast 
gäller trenne mindre buskar, inträffade på ett, en sommarvilla 
tillhörigt, område i närheten av Eskilstuna. Där finnas trenne 
inplanterade, 2—3 m. höga bokar, och mig veterligen de enda, 
som finnas inom den närmaste trakten. Islutet av maj började blad- 
löss uppträda tämligen allmänt på två av de tre bokarna med 
den påföljd, att den ena av dem under juni månad alldeles viss- 
nade och förblev så hela sommaren. Dock måste påpekas, att 
den växte på en ganska torr lokal, vadan ju även den ihållande 
junitorkan kunde ha spelat in. Märkligt nog funnos inga blad- 
löss på den tredje boken, ehuru den ej växte på längre avstånd 
frankderandra an c:a 25 m. 

På den andra av de angripna bokarna fortgick härjningen 
obehindrat hela sommaren, dock utan att alldeles döda eller 
åtminstone för sommaren fördärva busken. De flesta bladen 
voro under juni månad på undersidan nästan täckta av vitulliga, 
stundom i stora högar sittande löss av olika storlekar. Ullen 
täckte dels hela kroppen, dels bildade den tvenne långa, plym- 
eller fjäderlikt grenade utskott från bakkroppen. Utom dylika 
vitulliga individer funnos även sådana, som voro rent gröna, 
utan spår av ullbeklädnad. Sista veckan i juni började även 
nymfer med vinganlag visa sig, och från den 29 juni uppträdde 
en bevingad generation. Färgen var grönbrun med kroppens 
medianlinje och i synnerhet thorax mörkbruna; storleken var 2 
mm. Under de närmaste dagarna flögo nu de till denna be- 
vingade generation hörande djuren livligt omkring, många av dem 
inhöljda i ull, och i början av juli voro de så talrika, att vid 
skakning av en gren riktiga små svärmar eller moln flögo bort. 
Trots ivrigt sökande kunde jag ej upptäcka, vart dessa djur 
flögo, men jag såg dem slå ned på närstående buskar och gräs. 

Ungefär en vecka senare, eller närmare den 9 juli, voro 

de nästan försvunna, ehuru märkligt nog enstaka vingade löss 

kunde iakttagas ända in i slutet av månaden. Bladen voro nu 
riktigt täckta av i de klibbiga exkrementerna fastsittande tomma 
skinn, men därjämte funnos även nya generationer av vinglösa am- 
mor samt ungar i alla storlekar. De flesta djuren voro emellertid 
nu nakna, utan ull, av grågrön färg, som hos de minsta ungarna 
övergick i gult. 
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Alltsedan början av juni voro många blad skrumpna och 
halvvissna, och hela busken syntes under sommaren tämligen 
medtagen. Mot slutet av augusti gjorde den dock ett kraftigare 
intryck, med åtminstone åtskilliga blad felfria och utan löss. 
Andra däremot voro såsom förut skrynkliga, gråsvarta och under- 
till fullsatta av fastklibbade hudar och ull jämte sparsamma 
löss,, såväl äldre som yngre. > Vid denna tid, d. vi stbörjan 

av september, svärmade vingade bladlöss livligt omkring över- 
allt, men bland dessa funnos, såvitt jag kunde se, inga bokblad- 
löss, ehuru de nog stundom slogo sig ner på bokbladen.: Ett 
återvändande av den i juli emigrerande generationen eller rättare 
dess avkomlingar ägde sålunda ej rum under denna tid, och då 
jag tyvärr nu måste avbryta iakttagelserna, har jag mig ej be- 
kant, huruvida detta var fallet under senare delen av september 
månad. 

Gunnar Alm. / 

Några fjärilsfynd. — Hesperia alveus HUBsN. Denna för 
Skåne av AMMITZBÖLL och J. Meves (Ent. Tidskr. 1887, sid. 68 
och 1914, Sid 8) anmärkta art har jag tagit i Benestad, en- mil 
norr om Ystad, icke alls avflugen så sent som 77/8. I »Nordens 
fjärilar> uppgives flygtiden till juli. Den fanns på kvällen 
sovande på en blomställning av Åc/illea muillefollium, med vars 
färger dess undersida rätt väl överensstämmer. Två andra ex. 
flögo på samma ställe !!/8g 1913. — Cymatophora diluta FABR. 
Tagen vid Kågeröd i nordvästra Skåne !9/9 1915. Ny för 
Sverige. — OÖOrthosia pistacina FABR. Borgeby (väster ut från 
Lund) 3/9, ”/10 och "/10,r0k5: Bj; förut fNIDEN INRSVIETLOC ee 
Hygrochroa syringaria L. I Ent. Tidskr. 1890 sid. 84, omnäm- 
nes denna art såsom funnen i nordöstra Skåne. Den tyckes 
vara utbredd inom landskapet, ty jag har funnit den i västra 
delen vid Kågeröd och i sydöstra vid Benestad. På sistnämnda 
ställe flög den talrik 1912, de senare åren sällsynt. Larven 
funnen och uppfödd på ask. — Scotosia rhamnata ScHiFr. Ej 
sällsynt i Benestad från mitten av juli till mitten av augusti. 
Ej förut anträffad i Skåne. — Larentia pomoeriaria RoTtti. Tagen 
i Kågeröd 2/5 1914. Förut i Sverige funnen endast på Kinne- 
kulle. — Zarentia testaceata Don. Benestad !”/6 1913. Ny för 
Sverige — Callimorpha dominula IL. 2 2 2 anträffade i Bene- 
stad !!k7; 1913. Denna stora, lysande fjäril, som flyger i sol- 
skenet och är lätt att fånga, uppgives vara funnen 1 Sverige 
endast två gånger av ZETTERSTEDT och WAHLBERG 

Möjligen skulle även ett par andra fynd förtjäna omnämnas. 
Det gäller arter, som i »Nordens fjärilar» uppgivas funna här 
1 landet en eller två gånger för ofta rätt länge sedan och för 
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vilka nya fyndorter sedermera ej omnämnts: — Lithostege farinata 
HuFnN. Borgeby ?0/5 1913. — Larentia rivata HöBN. Benestad 
15/6 1014. — Larentia picata HÖBN. Ej sällsynt i Benestad. 

Per Benander. 

Om Brephos nothum HB. — Denna art tyckes allt mer 
vinna terräng. I AuRIVILLUS Nordens fjärilar» finnes den an- 
given för Östergötland, Hälsingland och Lule lappmark, senare 
angives den av J. ANDERSSON från Färlöf i Skåne (Ent. 'Tidskr. 
1891, sid 32), av J. PEYRON från Lidingön (Ent. Tidskr. 1896, 
Sido, och  IÖEL, sid. 08), av J. MEVEs från Velamsund, 

Värmdö (Ent. Tidskr. 1899, sid. 221) och av H. NORDENSTRÖM 
återfunnen i Östergötland vid Linköping (Ent. ”Tidskr. 1913, 
sid. 384). De sista åren har jag funnit den vid Nacka i Söder- 
manland flygande april —maj, 1914 fann jag dess larv å Ekerön 
i Mälaren (Uppl.) samt vid Eknäs å Värmdön: 19:15 fanns 
larven å Runmarö, Uppland, å alla lokalerna ingalunda säll- 
synt. 

Larven förekommer alltid mellan platt sammanspunna blad 
å låga aspbuskar, fanns aldrig på sälg, som från Tyskland upp: 
glves såsom näringsväxt utom aspen, och detta, ehuru å samtliga 
lokaler väl så mycket sälgbuskar som asp förekom. Larven, 
som har de 3 första paren bukfötter förkrympta, är ljusgrön med 
2 smala, vitgula rygglinjer, inneslutande ett mörkgrönt band, 2 
smala, vitgula sidorygglinjer och en bredare vit sidolinje, upptill 
svartkantad, ovanför vilken de ockragula, svartkantade andhålen 

stå, ryggen med gulvita prickvårtor, bärande korta svarta, hår; 
huvudet grönt med svarta teckningar å sidorna; undersidan 
mycket ljust grön. Detta är den vanligaste teckningen. Emellan 
de ljusa linjerna äro ofta insprängda svarta skuggningar, söm 
kunna helt ta överhanden. Inemot tiden för förpuppningen blir 
larven först mörkgrön, sedan brunröd, varvid teckningarna för- 
svinna utom den vita sidolinjen, som i de flesta fall kvarstår. 
Fullvuxna larver träffas från mitten av juni till början av juli. 

Till förpuppningen gnager sig larven in i ett stycke murket 
trä, i fångenskap även i torv, dock föredrages murket trä. 
Här ligger sedan puppan i en mycket trång gång, som dess- 
utom är så kort, att puppans huvud berör det lock, som täcker 
gången. Gången göres 2—3 cm. lång och är oftast täckt av 
tvenne lock, ett inre närmast puppan, tunt, nästan ofärgat och 
med ' blott få träspånor inblandade, ett yttre hårt och sprött, i 
de flesta fall grågulaktigt och oftast med något inblandat trä- 
mjöl. Gången göres antingen rak eller mer eller mindre vinkel- 
böjd, beroende på var larven börjar äta sig in i träet, huvud- 
riktningen av gången brukar nämligen vara i träets längdriktning. 

Entomol. Tidskr. Arg. 36. H. 2—4 (1915). 19 
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Är gången vinkelböjd, ligger alltid det inre locket i själva vin- 
keln. Flera av gångarna innehöllo i stället för puppa en parasit- 
stekelkokong, varur stekeln kläcktes antingen i juni—juli samma 
år eller också på våren nästa år samtidigt med fjärilarna. En- 
dast ett fåtal av pupporna från 1914 lämnade imagines 1915 i 
april och alla voro J. De andra pupporna, som undersökts, äro 
(i sept.) levande, varför de väl komma att övervintra en gång 
till. Enligt erfarenhet från Tyskland och Danmark ligger pup- 
pan stundom över två eller flera år. 

Frithiof Nordström. 

Takttagelser angående Dicranura vinula L. — I Ent. 

Tidskr. 1914, 107 nämner nr IE JKLEFBECK,) hur LARVeEn fLULSSOE 

vinula I. till sitt försvar utsprutar en vätska »från en punkt på 
huvudets nedre del>. Vätskan kommer dock icke från huvudet, 

utan från en hos den fullvuxna larven några millimeter bred, 
horisontell springa å första thoracalledens undersida; något, som 
jag flera gånger varit i tillfälle att på allt för nära håll övertyga 
mig om. Den är nämligen ingalunda angenäm att få i ögonen, 
och även på huden framkallar den sveda. 

Då larven blir störd, intar han den bekanta skräckställ- 
ningen med huvudet djupt indraget i första kroppsringen. Här: 
vid öppnar den ovan omtalade springan sig och liksom står 
och dallrar till brädden fylld med en klar vätska. Oroas nu 
larven yttterligare, indrages huvudet med ett ryck ännu en smula, 
varvid vätskan pressas ut 1 en fin stråle. Får larven däremot 
vara 1 fred, stannar den varnande dallringen av, springan sluter 
sig utan vätskeutgjutning och larven återtar så småningom sitt 
normala utseende. Frithiof Nordström. 

För Sverige ny skalbagge. — I brev meddelar tandlä- 
karen LEONARD HAGLUND undertecknad, att han i Bergaskogen 
vid Kalmar funnit .Szenzas morio GRAV. Arten är förut funnen 

bl. a. i Norge och Finland. Alägli 

Intressanta insektfynd. — I samlingar, gjorda av elever 
vid Adelsnäs trädgårdsskola 1914—15, ha följande märkliga 
arter anträffats. Fynden äro med säkerhet gjorda i trakten kring 
Åtvidaberg, sannolikt vid Västantorp eller Adelsnäs. — Hemip- 

tera — homoptera: Melampsalta montana (ScorP.). — Lepi- 

doptera: Plusia moneta FE., Lophopteryx Camelina L., ab. Gi- 
raffina He., Catocala promissa ESP.. ÅAtolmis rubricollis L., ab. 

fMavicollis NEUBURG. 5 [NR AR 

Riksmusei entomologiska avdelnings skådesamling öpp- 

nad för allmänheten. — I och med riksmuseets 1 år skedda 
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utflyttning till sitt nya palats vid Frescati utanför Stockholm av- 

hjälptes museets sen länge kända trångboddhet. För entomologiska 

avdelningen blev det ungefär som om en torpare skulle flytta in i 

en ministervåning — ett något förbluffande långt steg. Helpnas 

turligt har intendenten skyndat sig att nu tillgodose behovet av en 

för den stora allmänheten tillgänglig skådesamling. Sedan någon 

tid tillbaka har den varit öppnad för allmänheten och ovanligt 

flitigt besökt. 
I en stor, ljus sal 2 tr. upp finner man den inrymd. I ge- 

digna, smakfulla skåp och montrer uppradas massor av i glän- 

sande färger prydda djur, grupper åskådliggörande insekternas 

biologi, prov på varandra härmande arter (mimicry), skyddstill- 

passningar, sanitärt och ekonomiskt viktiga former o. s. v., allt så 

smakfullt och omsorgsfullt monterat, att samlingen i det avse- 

endet säkert kan uthärda konkurrensen med det bästa i utlandet. 

Det är ju självklart, att meningarna om en dylik skådesam- 

lings uppgift och betydelse kunna vara delade. Så vitt jag för- 

står, torde emellertid den allmänna uppfattningen nog vara den, 

att en skådesamling i grova drag skall förtälja de kända insek- 

ternas system, i mån det är möjligt åskådliggöra de viktigaste 

typernas yttre och inre byggnad, belysa insekternas utvecklings- 

historia, demonstrera karakteristiska drag ur deras liv samt på- 

visa deras förhållande till människan, sanitärt och ekonomiskt. 

Kvantiteten av utställda föremål betyder mindre än kvaliteten. 

Korteligen, samlingen bör vara en stor, pedagogiskt väl utarbetad 

bok, ur vilken den bildningssökande kan inhämta det väsentliga rö- 

rande den ifrågavarande djurgruppen. Givetvis möter det vissa svå- 

righeter att i detalj följa en dylik plan, men i varje fall synes mig 

denna böra vara »den röda tråden» vid samlingens uppställande. 

Från denna allmänna grundplan må sedan obligatoriskt 

skjuta en utlöpare, som alldeles speciellt tillgodoser de svenska 

önskemålen, faunistiskt och biologiskt. 

Helt säkert har ovannämnda tankegång också föresvävat 

ordnaren av denna »skådesamling». Men å andra sidan kan 

man ej värja sig från den reflexionen, huruvida ej en önskan 

att få samlingen fort (för att icke säga först!) färdig och ett visst 

skattande åt effekten gjort sig väl mycket gällande på bekostnad 

av planmässigheten. 

Visserligen må man ej förglömma, att det effektrika alltid 

har sitt värde som attraktion och stimulans: till närmare stu- 

dier, men detta får ej bortskymma målet det allra minsta. Så 

t. ex. må ej nödvändigtvis det grannaste sättas på den bäst syn- 

liga platsen på bekostnad av det nyttigaste eller lärorikaste. 

Tvivelsutan är den svenska samlingen mest styvmoderligt 

behandlad. Så t. ex. är den systematiska typsamlingen synner- 

ligen inkonsekvent ordnad. Vissa grupper (t. ex. sländor och 

rätvingar) ha fått ett oproportionerligt stort utrymme och åtföl- 
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jas av hela häften av »Svensk Insektfauna» inspikade i lå- 
dorna. Andra, minst lika viktiga och intressanta grupper äro 
däremot ytterst knapphändigt åskådliggjorda, t. ex. diptera och 
hemiptera. Uppgifter om arternas förekomst inom Sverige hade 
säkerligen varit till gagn. Att de svenska insekterna på riksmu- 
seum sen länge fått sitta emellan för de exotiska (speciellt afri- 
kanska) djuren är ett känt faktum, men månne ej för den 
talrikaste delen av de svenska entomologerna just denna del av 
insektfaunan är den viktigaste? De få specialisterna på de exo- 
tiska djuren äro lätt räknade och äro också alla så försigkomna, 
att skådesamlingen för dem blir blott »til lyst>. Men för alla 
de andra bör den lämna reell behållning. 

Att de sanitärt och ekonomiskt viktiga arterna böra vara 
väl och instruktivt uppställda är ju ett av de viktigaste önske- 
målen, ty dessa äga ju för den stora massan ett alldeles särskilt 
värde. Denna del av samlingen är även splittrad och i flera avseen- 
den mycket underhaltig. Ej må man klandra, att ett och annat 
fattas, man kan ju småningom komplettera. Men som det nu 
är ställt, utgör gruppen ett mixtum compositum av både gott 
och ont. Utan plan finner man här och där, dels i de större 
montrerna dels i tre mindre, fristående, en mängd typer till- 
hörande denna kategori uppställda. En del patogena arter 
åtföljas av klipp ur t. ex. den av 'TRÄGÅRDH Översatta boken 
>Insekter och sjukdomar». Samtliga klipp, med undantag av 
ett (en uppsats av intendenten själv), äro osignerade och utan 
respektive författares medgivande offentligen spikade (månne fullt 
korrekt?). Andra arter få nöja sig med blotta namn på latin och 
svenska, de sistnämnda på museet ofta uppkonstruerade utan 
hänsyn om svenska vedertagna namn finnas. Av alldeles sär- 
skilt slag äro de sex i småmontrerna uppställda lådorna. Ut- 
göra de en provkarta på svenska skadedjur eller utgöra de en 
samling europeiska, så äro de lika illa hopkomna. Köpesum- 
man för detta utländska kram kunde säkerligen använts bättre. 
Rent komprometterande är ju lådan med rubriken: > Abies 
alba — gram»! Ty detta är ju en ädelgran, vilket utgör nå- 
gon skillnad, och ädelgranarnas fiender torde knappast intres- 
sera den svenska allmänheten. Bland de många barockheterna 
i de nu nämnda lådorna må anföras: som skadedjur på äpple 
noteras ett flertal R/ywrchites-arter, av vilka några sannolikt 
ej finnas i Sverige och i varje fall absolut ej göra skäl för nam- 
net äpplefiender, likaledes kan samma omdöme tryggt fällas om 
Balaninus- och Apion-arterna jämte ett flertal andra; däremot fin- 
ner man t. ex. ej rönnbärsmalen, vårt svåraste skadedjur på äpple; 
Porthesia chrysorrhoea är utomlands ett svårt skadedjur, men säll- 
synt i vårt land; Malacosoma neustrias utställda »larvbo» kan sak- 

löst undvaras, Åndricus terminalis heter numera sen man kom- 
mit underfund med cynipidernas generationsväxling (värd att 
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demonstrera i skådesamlingen!) PBziorrhiza aptera o. s. v. Det 
botaniska krimskramset kan gott slopas. Lådorna böra snarast 
omordnas! Med hjälp av tillgänglig litteratur kan lätt ett lämp- 
ligt urval för dem göras. 

Slutligen må som en brist berörande skådesamlingen i sin 
helhet påpekas, att preparat rörande insekternas inre och yttre 
byggnad saknas, liksom de från utländska samlingar väl kända 
och uppskattade små orienterande entomo-geografiska kartorna. 

Ovan gjorda kritiska anmärkningar få ej tolkas som ett un- 
derskattande av samlingen i sin helhet. Säkerligen ha många 
omständigheter spelat in, som vållat bristerna. Och en idealisk 
skådesamling göres ju ej i ett slag. Så myckert vackert och 
lärorikt finnes redan nu, att man måste betyga sin aktning för 
allt det arbete, som ligger bakom. Och man torde kunna vara 
övertygad om, att de väsentliga bristerna snarast möjligt av- 
hjälpas, och att sanningen i sin helhel småningom omordnas 
efter en väl disponerad plan. väl nde 

Utnämningar: Ö 

Skogsentomologbefattningen. — "Till laborator i skogsentomo- 
logi vid Statens Skogsförsöksanstalt har förordnats fil. d:r IVAR 
"TRÄGÅRDH. 

Centralanstalten för jordbruksförsök. — "Till assistent vid En- 
tomologiska avdelningen har efter d:r TRÄGÅRDH förordnats fil. 
mag. N. A. KEMNER. 

Forskningsresor. — D:r ABRAHAM ROMAN har återkommit 

till Sverige från sin forskningsresa till Amazonfloden. Hans hem- 
förda samlingar ha inlösts av Riksmusei entomologiska avdelning. 

D:r Eric MJÖBERG planerar åter en forskningsresa, nu till 
Nya Guinea. Utom Vegastipendiet, som förut tilldelats honom, 
har Kungl. Vet.-Akademien givit honom LETTERSTEDTSKA rese- 
stipendiet. — Om utöver dessa medel på privat väg penningar 
kunna anskaffas, är det d:r MJÖBERGS avsikt att pr flygmaskin 
ta sig in till hjärtat av det ännu okända landet. Kan den pla- 
nen bli en verklighet, torde man av resan kunna vänta ur veten- 
skaplig och måhända även praktiskt-ekonomisk synpunkt ytterst 
värdefullt resultat. 

Meddelande. — I och för ett systematiskt arbete över svenska 
stritar mottager undertecknad gärna samlingar till bestämning. 

Alb. Tullgren 



Föreningsmeddelanden. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Sammankomsten den 14 december 1914. 

Meddelades att föreningen genom döden förlorat sin heders- 
ledamot professor SVEN LAMPA samt sin arbetande ledamot jäg- 
mästaren KARL HANSTRÖM. 

Till ledamot i föreningen hade av styrelsen invalts stude- 
randen vid Stockholms högskola RÉNÉ MALAISE. 

Till ordförande för närmast följande tvåårsperiod omvaldes 
professor CHR. AURIVILLIUS samt till ledamöter i styrelsen för samma 
tid hrr ROESLER och PEYRON. Tiil suppleanter i styrelsen valdes för 
2 år hr HOLMGREN samt för 1 år hr MJÖBERG. Till klubbmästare 
och distributör av tidskriften utsågs hr RINGSELLE, till revisorer hrr 
CEDERQVIST och ARONZON med hr LJUNGDAHL som suppleant. 

På förslag av sekreteraren beslöt föreningen att utöver de 
orc inarie sammankomsterna mötas till extra s. k. samkväm, vid 

vilka smärre meddelanden och referat skulle förekomma. Till 
dessa möten skulle endast kallas de medlemmar, som genom an- 
mälan hos sekreteraren förklarade sig önska deltaga. 

Uppdrogs åt styrelsen att till en följande sammankomst för- 
bereda frågan om bibliotekets framtida förvaringsplats och skötsel 
samt att göra förslag om eventuellt behövliga stadgeändringar. 

Inledde kand. E. SELLMAN, Uppsala, en diskussion om de 
»åtgärder för utredandet av våra insekters geografiska utbred- 
ning», som från föreningens sida skulle kunna vidtagas. Hr SeLL- 
MANS föredrag utmynnade 1 ett förslag, att föreningen skulle låta 
över de nordiska länderna utarbeta kartor, vilka skulle tillhanda- 

hållas för entomogeografi intresserade medlemrnoar. Som resultat 
av den efterföljande diskussionen uppdrog föreningen åt en kom- 
mitté bestående av hrr MJÖBERG, SELLMAN, WAHLGREN Och TULL- 
GREN att utreda frågan och inkomma med förslag. 

D:r I. TRÄGAÅRDH höll föredrag om »kambiumminerare i björk >» 
samt om >»några av tallens och granens fiender bland småfjäri- 
larna». (Jfr >Skogsentomol. Bidrag> 1—5 i tidskriftens h. 3—4, 

1914). 
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Samkvämet den 11 februari 1915. 

Bestämdes att några beslut rörande föreningsangelägenheter 
vid dessa möten ej skulle fattas. 

Vid mötet, som hölls å Centralanstaltens entomologiska av- 
delning, demonstrerade sekreteraren ägg och larver av Zyphilo- 
cyba rose jämte en del av Ent. avd:s samlingar. 

Sammankomsten den 27 februari 1915. 

Meddelades att styrelsen till medlemmar i föreningen invalt 
hr GUNDE BERGSTRÖM, Bosjö bruk, Lindfors, samt assistenten vid 

Centralanstaltens för jordbruksförsök botaniska avdelning CARL 
HAMMARLUND. 

Föredrogs revisionsberättelsen för år 1914 och beviljades 
styrelsen och kassaförvaltaren full och tacksam ansvarsfrihet. 

»Undertecknade utsedda att granska Entomologiska För- 
eningens 1 Stockholm räkenskaper för år 1914 få efter fullgjort 
uppdrag avgiva följande 

Revisionsberättelse 

Allmänna kassan. 

Inkomster : 

lÄnsdveliler tor. + soc . «KI. 1,0623— 
UpPplLrrantor för 191 NS SN SITS SARK2IO 
Hate Skrift. oc. s sröf sv ge / RSS 
TSE kara AE Sr dre a od slsstorideren Rå MRI SPRSON ET 20g3N 20 

Kara KRontos (Brist) «ov sc] 6 svs > 84: 46 

KTOnOL.2, TT: TJ 2 

Utgifter : 

Godtejorda räntör Tor rIgrA oo: KR f4AI030G 
BiDlOteken Stol SPE tGON at SNES 114: 08 
BitrOm OM Ste skarte:, 350 Ran AN SUR O RAA 
NRSekpfatnars sal ns f. öar NAR 304: 65 
Ormkostnader 995 0 .stme RR RESORTS Kr. 2,708: 2 

Kfapitautontio; (Brist IOT3) « > 9: 40 
r Fine fETONORE2, JIE 
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Föreningens fonder: 

fl na Stas ET OmA 
ASSERSResnells dos RTR 2,000: — KEMIST G Or FSE S Wahlbergs. cfh.. ers 2,000: — » 2,000: — OFSandahls tel NS 10,000: — >» —10,000: — Elaes "Grillstäat) NON GER Ts 2,369:37 PI 2744: 80 Ständiga. ledamöter mes mode 3,000: — > 3.600: — TSE INVEES mb ESR es AEA Ö,TOJT23 2 OSA: AG 

Tillgångar: 

Obligationer . Kr. 14,130: — Deposition: iStockholms Pantbank. .6 sög she I11,100: — 
> » > Handelsbankiivar. ola 1,058: 60 > » » IImteckningsbank ene TON23 Kjassa dONtOrr så Ed Aros ot ers at end OSA 81: 06 

Kapital ROntorRA säkrar ugn, Ing DIES Re RS 84: 46 PS fn ENBIS RE 
Kronor 26,532: 35 

Skulder : 

A. Et Regnells sfond He = 34 äre BEEN tac. —Fölee 250M SENS 
BI ES Wahlbergs » NE MEN RS RNA e Er, Rn > 2,006: 87 Claes Grills EE SR P RS SANERAS 0 an ALAT 3 a Oskar: Sandahls /155 05 dr SSE RA 10,062: 50 I; Wi Smitts » RES ÖA NEAR Ständiga” Ledamöters fond". sti. umusr SETERA 3,600: — UA 

Kronor :26,532: 35 

Å särskildt Inventarie Konto är Föreningens bibliotek och förlagsartiklar upptagna till brandförsäkringsvärdet Kr. 32,000: — 

Efter att hava granskat samtliga räkenskaper och verifika- tioner samt värdehandlingar och funnit allt vara i behörigt skick och bästa ordning, och då således ingen som helst anledning till anmärkning föreligger, få vi härmed hemställa att full och tack- sam ansvarsfrihet måtte beviljas Entomologiska föreningens sty- relse och kassaförvaltare för räkenskapsåret 1914. 
Stockholm den :26 februari TOS: 

Å. K. Aronson. - Justus Cederquist. 
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Meddelades att föreningens vandringsstipendiat för år 1914 
H. ALLANDER avlämnat reseberättelse. 

Meddelades att styrelsen för Centralanstalten för jordbruks- 
försök beslutat att alla publikationer från Centralanstaltens ento- 
mologiska avdelning framdeles skulle gratis tillställas Entomolo- 
giska föreningens medlemmar. 

Höll d:r I. TRÄGARDH föredrag om >»Våra svenska spinn- 
kvalster». Jfr Meddelande N:r 20 från Centralanstaltens entomol. 
avdelning. 

Demonstrerade skulptören O. STRANDMAN en i plastelin ut- 
förd skiss över Scarabeus sacer med sin gödselkula. 

Samkvämet den 9 april 1915. 

Vid mötet, som hölls å restaurant Gillet, demonstrerade d:r 

E. MJÖBERG en fluglarv, som parasiterade på en australisk groda, 
varjämte sekreteraren visade en mymarid, Anagrus sp., som kläckts 
ur ägg av rosenstriten. 

Meddelanden från Entomologiska Sällskapets i 

Lund förhandlingar. 

6. 

Sammankomsten den 14 februari 1914. 

Efter protokollsjustering företogs val av styrelse för året, 
varvid till ordförande utsågs docenten S. BENGTSSON, till sekrete- 
rare amanuens ÅLVAR NEANDER samt till övriga medlemmar lek- 

tor EINAR WAHLGREN, Malmö, fil. och teol. kand. H. RostÉn och 

amanuensen A. KEMNER. 
Fil. mag. HENNING ÖLSSON refererade J. BROWN, Some points 

in the anatomy of the larva of Zipula maxima. A contribution 
to our knowledge of the respiration and circulation in Insects, 
och F. GerBic, Uber Tipuliden-Larven, mit besonderer Berick- 
sichtigung der Respirationsorgane. I anledning av referatet ytt- 
rade sig ordföranden om byggnaden hos Phalacrocera-larven. Med 
belysning av talrika teckningar visades, hurusom motsvarande 
organsystem hos denna genomgående företedde enklare och mer 
ursprungliga förhållanden. 

Amanuens A. NEANDER visade ett levande exemplar av den 
sällsynta dykarbaggen Cvybister Roeselii FuESSL., träffat vid Sjöbo 
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i Skåne, samt ett par exemplar av den likaledes sällsynta troll- 
sländan ÖOrthetrum coerulescens F., tagna av föredragaren somma- 
ren 1913 i trakten av Emmaboda i Småland. 

Kand. O. AHLBERG demonstrerade den egendomliga vatten- 
skinnbaggen Manatra linearis F., insamlad av föredragaren i fjol 
i flera exemplar vid Bökeberg 1 Skåne, och redogjorde för viktigare 
punkter av dess byggnad och biologi. Med anledning av de- 
monstrationen yttrade sig ordföranden samt kand. C. GUSTAVSON, 
vilken senare omnämnde, att Manatra linearis blivit tagen av 
honom vid Ryd i Småland. 

Sammankomsten den 29 april 19142. 

Sedan protokollet från föregående möte upplästs och juste- 
rats, föredrogos revisorernas herittolssn över granskningen av 
sällskapets räkenskaper och bibliotek och beviljades åt vederbö- 
rande funktionärer full och tacksam decharge. 

Till medlemmar av sällskapet invaldes kandd. JoHAN LIND- 
BERG Och AND. ELIASSON. 

Amanuens A. NEANDER refererade delar av C. WESENBERG- 
LUNDS arbete: Odonaten-Studien. 

Amanuens A. KEMNER föredrog om protheteli och prenym- 
phoida stadier hos Coleoptera, väsentligen med stöd av egna 
iakttagelser och med förevisande av teckningar och preparat (jfr 
öntom st hidskrift. arg. 35- IG ng, pERSga): 

Docent S. BENGTSSON berörde frågan om periodicitet i frost- 
fjärilens uppträdande samt visade prov på s. k. limgördlar för 
fjärilns decimerande. 

Densamme framlade fyndet av en för den svenska faunan 
ny Ephemerid, Cenis harrisella CURT. i:dess olika utvecklings- 
stadier, anträffade av föredraganden under fjolåret vid Ifösjön i 
nordöstra Skåne, samt redogjorde för dess geografiska utbredning 
och viktigare kännetecken. 

Sin sedvanliga vårexkursion beslöt sällskapet eventuellt för- 
igga till Bälteberga. 

Sammankomsten den 3 oktober 1914. 

Ordföranden omnämnde, att den av sällskapet i våras före- 
tagna exkursionen varit synnerligen lyckad. Den hade förlagts 
till Bälteberga och givit ett gott resultat. 

Till medl em 1 sällskapet invaldes kand. DANIEL PETERSSON. 
Lektor E. WAHLGREN höll föredrag över bladminerare bland 

insekterna och redogjorde för olika typer av minor inom skilda 
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ordningar, minerarnas levnadsvanor, deras ekonomiska betydelse 
m. m. Föredraget illustrerades av ett stort material såväl friska 
som pressade blad, minerade av olika larver. — I anslutning 
härtill framlade föredragaren fynden av fem för vår svenska fauna 
nya minerande microlepidopterer, nämligen: 1) Lithocolletis stet- 
finensis NIVELLI, vars larv minerar på översidan av Aflnaus-blad; 
den hade av föredragaren tagits å experimentalfältet vid Stock- 
holm; 2) WNepticula microtheriella Str. hade föredragaren träffat i 
Malmö slottspark, minerande i Corpylus-blad; 3) Nepticula trima- 
culella HN. hade funnits i Malmö slottspark, minerande 1 Populus- 
blad; 4) Täischeria angusticolella DuP. hade anträftats å Borgholms 
alvar, minerande i blad av Kosa canina; och 5) Coleophora ochrea 
Hw. hade tagits på alvarstäpp vid Karlevi. De fyra förstnämnda 
arterna hade alla kläckts. Med anledning av föredraget yttrade 
sig ordföranden. 

Kand. B. HAMFELT refererade HILDEG. SCHULTZ, Das Prono- 
tum und die Patagia der Lepidopteren och lämnade en samlad 
framställning av vår kännedom om nämnda egendomliga patagia- 
bildningar. I den på föredraget följande diskussionen deltogo 
ordföranden, lektor Wahlgren och föredragaren. 

Doc. S. BENGTSSON visade ett exemplar av den överallt säll- 
synta och ej med säkerhet förut från vårt land kända micro- 
lepidopteren  Schoenobius gigantellus SCHIFF., anträffat av föredra- 
garen i augusti 1913 vid Ifösjön i Skåne, samt redogjorde för 
dess affiniteter och utbredning. 

Aman. O. PALMGREN förevisade de sällsynta myriopoderna 
Zulus minutus V. Porat och Brachydesmus superus C. L. Kocn, 
tagna av honom den förra vid Ringsjön, den senare vid Char- 
lottenlund i Skåne. 

Sammankomsten den 5 december 1914. 

Lektor E. WAHLGREN föredrog om fåglars jakt på dagfjärilar, 
redogjorde för vad hittills är bekant härom samt framlade egna 
iakttagelser, under framhållande av frågans betydelse för upp- 
fattningen om fjärilarnas ofta påfallande s. k. skyddsfärgning 
(föredraget sedan tryckt i Entom. Tidskr. årg. SIST Ö TAIPEI OR 
I den åtföljande diskussionen yttrade sig, utom föredragaren, hr 
O. RINGDAHL och ordföranden, omnämnande av dem iakttagna fall. 

Folkskolläraren ÖSCAR RINGDAHL gav en intressant skildring 
av sin under sistlidna sommar med understöd av K. Vet.-Akade- 
mien företagna resa i västra Jämtlands fjällområde för undersök- 
ningar av insektfaunan. Resan hade lämnat ett rikt utbyte både 
1 iakttagelser och naturobjekt, av vilka senare talrika för de 
skilda bältena karakteristiska och delvis mycket sällsynta arter av 
olika insektgrupper, företrädesvis Diptera och Coleoptera, visades. 
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Doc. S. BENGTSSON framlade några anmärkningar om de 
nordeuropeiska arterna av släktet Cloéoz LEaAcH inom Ephemeri- 
dernas grupp (föredraget senare tryckt i Entom. Tidskr. Årg. 
35 MOTA; SP: SKO: 

Lektor E. WAHLGREN visade exemplar av snösländan Boreus 
Westwoodi HaG., taget av föredragaren i Ångermanland nära Her- 
nösand och ny för den svenska faunan. 

5 
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